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 المرآن

ُروا لََها َعْرَشَها نَْنُظْر أَتَْهتَِدي أَْم تَُكوُن ِمَن الَِّذٌَن اَل ٌَْهتَُدوَن )}لَاَل   [ٔٗ({ ]النمل : ٔٗنَّكِ
 التفسٌر:

لال سلٌمان لمن عنده: ؼٌِّروا سرٌر ملكها الذي تجلس علٌه إلى حال تنكره إذا رأته; لنرى 
 أتهتدي إلى معرفته أم تكون من الذٌن ال ٌهتدون؟

ُروا لََها َعْرَشَها{ ]النمل : لوله ت  [، أي:" لال سلٌمان لمن عنده: ؼٌِّروا ٔٗعالى:}لَاَل نَّكِ
 .(ٔ)سرٌر ملكها الذي تجلس علٌه إلى حال تنكره إذا رأته"

لما أتى عرش بلمٌس صاحبة سبإ، -لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: لال سلٌمان  
 .(ٕ)رها"ولدمت هً علٌه، لجنده: ؼٌروا لهذه المرأة سرٌ

 .(ٖ)عن مجاهد، لوله: "}نكروا لها عرشها{، لال: ؼٌروه" 
 .(ٗ)عن ابن زٌد، لوله: "}نكروا لها عرشها{، لال: مجلسها الذي تجلس فٌه" 
لما جًء سلٌمان ، علٌه السبلم ، بعرش بلمٌس لبل لدومها ، أمر به أن لال ابن كثٌر:"  

رإٌته ، هل تمدم على أنه عرشها أو أنه لٌس  ٌؽٌر بعض صفاته ، لٌختبر معرفتها وثباتها عند
 .(٘)"به

 وفً تؽٌٌره خمسة أوجه : 
 .(ٙ)أحدها : أنه نزع ما علٌه من فصوصه ، ومرافمه وجواهره ، لاله ابن عباس
لاله  ؼٌر كل من حاله.الثانً : أنه ؼٌّر ما كان أحمر فجعله أخضر وما كان أخضر جعله أحمر 

 .(2)مجاهد
 .(ٓٔ)، والضحان(5)، وعكرمة(1)ن زٌد فٌه ونمص منه ، لاله ابن عباسالثالث : ؼٌّر بؤ
 .(ٔٔ)وتنكٌر العرش، أنه زٌد فٌه ونمص" لال ابن عباس:" 
 .(ٕٔ)أمرهم أن ٌزٌدوا فٌه، وٌنمصوا منه"لال الضحان:" 
 .(ٖٔ)لال مماتل:" زٌدوا فً السرٌر وانمصوا منه" 

 .(ٗٔ)لتادة الرابع : حّول أعبله أسفله وممدمه مإخره ، لاله
 .(ٔ)الخامس : ؼٌّره بؤن جعل فٌه تمثال السمن ، لاله أبو صالح

                                                           



٘ 
 

[، أي:" لنرى ٔٗلوله تعالى:}نَْنُظْر أَتَْهتَِدي أَْم تَُكوُن ِمَن الَِّذٌَن اَل ٌَْهتَُدوَن{ ]النمل :  
 .(ٕ)أتهتدي إلى معرفته أم تكون من الذٌن ال ٌهتدون؟"

فتثبت عرشها أنه هو الذي لها }أم تكون من الذٌن ال لال الطبري:" ٌمول: ننظر أتعمل  
 . (ٖ)ٌهتدون{ ٌمول: من الذٌن ال ٌعملون فبل تثبت عرشها"

[، وجهان من ٔٗوفً لوله تعالى:}نَْنُظْر أَتَْهتَِدي أَْم تَُكوُن ِمَن الَِّذٌَن اَل ٌَْهتَُدوَن{ ]النمل :  
 التفسٌر:

ن من الذٌن ال ٌعملون ، وهذا معنى لول ٌزٌد بن أحدهما : أتهتدي إلى الحك بعملها أم تكو
 .(٘)، وووهب بن منبه(ٗ)رومان
}أتهتدي{، أي: تعمل. }أم تكون من الذٌن ال ٌهتدون{، أي: أم  لال ٌزٌد بن رومان:" 

 .(ٙ)"تكون من الذٌن ال ٌعملون. ففعل ذلن لٌنظر أتعرفه أم ال تعرفه
الذٌن ال ٌعملون؟ ففعل ذلن لٌنظر أتعرفه، أي: أتعمل، أم تكون من  لال وهب بن منبه:" 

 .(2)أم ال تعرفه؟"
 .(1)لننظر إلى عملها، فوجدت ثابتة العمل" ولال ابن عباس:" 
زٌد فً عرشها ونمص منه; لٌنظر إلى عملها، فوجدت ثابتة  ولال ابن عباس:" 
 .(5)العمل"

وهذا معنى لول ابن  الثانً : إلى معرفة العرش بفطنتها أم تكون من الذٌن ال ٌعرفون ،
 .(ٖٔ)، وزهٌر بن دمحم(ٕٔ)وعكرمة، (ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)جبٌر

ننظر أتهتدي{، ٌمول: تعرؾ السرٌر، }أم تكون من الذٌن ال عن سعٌد بن جبٌر: "} 
  .(ٗٔ)ٌهتدون{، ٌمول: أم تكون من الذٌن ال ٌعرفون"

 .(٘ٔ)عن مجاهد: "}ننظر أتهتدي{، أتعرفه؟" 
 

 المرآن
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ا َجاَءْت لٌَِل أََهَكَذا َعْرُشِن لَالَْت َكؤَنَّهُ ُهَو َوأُوتٌِنَا اْلِعْلَم ِمْن لَْبِلَها َوُكنَّا ُمْسِلِمٌَن ) ({ ٕٗ}فَلَمَّ
 [ ٕٗ]النمل : 
 التفسٌر:

إلى سلٌمان فً مجلسه لٌل لها: أهكذا عرشن؟ لالت: إنه ٌشبهه. فظهر « سبؤ»فلما جاءت ملكة 
فً جوابها، ولد علمت لدرة هللا وصحة نبوة سلٌمان علٌه السبلم، فمال: لسلٌمان أنها أصابت 

 وأوتٌنا العلم باهلل وبمدرته ِمن لبلها، وكنا منمادٌن ألمر هللا متبعٌن لدٌن االسبلم.
ا َجاَءْت لٌَِل أََهَكَذا َعْرُشِن{ ]النمل :   « سبؤ»[، أي:" فلما جاءت ملكة ٕٗلوله تعالى:}فَلَمَّ

 .(ٔ)فً مجلسه لٌل لها: أمثل هذا العرش الذي رأٌتٌه عرشن؟"إلى سلٌمان 
لال الطبري:" لما جاءت صاحبة سبإ سلٌمان، أخرج لها عرشها، فمال لها: }أهكذا  
 .(ٕ)عرشن{"
ر ، وزٌد فٌه ونمص منهلال ابن كثٌر:"    .(ٖ)"أي : عرض علٌها عرشها ، ولد ؼٌر ونُّكِ
 .(ٗ)رببل ٌكون تلمٌناً لها" لال الصابونً:" ولم ٌمل: أهذا عرشن؟ 
 .(٘)لال ٌزٌد بن رومان:" فلما انتهت إلى سلٌمان وكلمته أخرج لها عرشها" 
 .(ٙ)[، أي:" لالت: إنه ٌشبهه"ٕٗلوله تعالى:}لَالَْت َكؤَنَّهُ ُهَو{ ]النمل :  
 .(2)لال الطبري:" لالت وشبهته به: }كؤنه هو{" 

 .(1)فلم تثبته ولم تنكره"لال الماوردي:"
لما انتهت إلى سلٌمان وكلمته أخرج لها عرشها، ثم لال: }أهكذا  لال وهب بن منبه:"
 .(5)عرشن لالت كؤنه هو{"
 .(ٓٔ)فلم تدر. }لالت كؤنه هو{" لال مجاهد:"
 بب لولها ذلن ، على ثبلثة ألوال:واختلؾ فً س

اره وتركها له وراءها أحدها : ألنها خلفته وراءها فوجدته أمامها فكان معرفتها له تمنع من إنك
 .(ٔٔ)ٌمنع إثباته ، وهذا معنى لول لتادة

 .(ٖٔ)فوجدته أمامها"، (ٕٔ)شبهته، وكانت لد تركته خلفها" لال لتادة:"
ل وؼٌر فلذلن لم تثبته ، لاله  الثانً : ألنها وجدت فٌه ما تعرفه فلذلن لم تنكره ووجدت فٌه ما بُّدِ

 .(ٗٔ)السدي
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ر عرشها فجعل كل شًء من حلٌته أو فرشه فً ؼٌر فلما دخلت ولد ؼٌ لال السدي:"
موضعه لٌلبسوا علٌها، فلما دخلت }لٌل أهكذا عرشن{، فرهبت أن تمول نعم هو فٌمولون ما 
هكذا كان حلٌته وال كسوته هكذا، ورهبت أن تمول لٌس هو فٌمال لها: بل هو هو ولكنا ؼٌرناه 

 .(ٔ)فـ}لالت كؤنه هو{"
ولو لٌل لها الثالث : شبهوا علٌها حٌن لالوا : أهكذا عرشن ؟ فشبهت علٌهم فمالت : كؤنه هو. 

 .(ٕ)لاله مماتل هذا عرشن؟ لمالت: نعم، لٌل لها: فإنه عرشن فما أؼنى عنه إؼبلق األبواب؟
فكان فٌها ثبات وعمل ، ولها لُب ودهاء وحزم ، فلم تمدم على أنه هو لال ابن كثٌر:"  
مسافته عنها ، وال أنه ؼٌره ، لما رأت من آثاره وصفاته ، وإن ؼٌر وبدل ونكر ، فمالت : لبعد 

 .(ٖ)"} َكؤَنَّهُ ُهَو { أي : ٌشبهه وٌماربه. وهذا ؼاٌة فً الذكاء والحزم
تحدثاً [، أي:" لال سلٌمان ٕٗلوله تعالى:}َوأُوتٌِنَا اْلِعْلَم ِمْن لَْبِلَها َوُكنَّا ُمْسِلِمٌَن{ ]النمل :  

بنعمة هللا: لمد أوتٌنا العلم من لبل هذه المرأة باهلل وبمدرته وكنا مسلمٌن هلل من لبلها، فنحن أسبُك 
 .(ٗ)منها علماً وإِسبلما"

باهلل وبمدرته  -أي: هذه المرأة-ولال سلٌمان: }وأوتٌنا العلم من لبلها{  لال الطبري:" 
 .(٘)على ما ٌشاء، }كنا مسلمٌن{ هلل من لبلها"

من لبل أن ٌجًء العرش  -عز وجل -ٌمول سلٌمان:وأوتٌنا العلم من هللا ولال مماتل:" 
 .(ٙ)والصرح وؼٌره، وكنا مخلصٌن بالتوحٌد من لبلها"

 .(2)وهذا لول من سلٌمان ولٌل هو من كبلم لومه" لال الماوردي:"
. (1)ٌموله" عن مجاهد وزهٌر بن دمحم، لوله: "}وأوتٌنا العلم من لبلها{، لال: سلٌمان

 .(5)وروي عن سعٌد بن جبٌر نحو ذلن
 ثبلثة ألوال: [، ٕٗلوله تعالى:}َوأُوتٌِنَا اْلِعْلَم ِمْن لَْبِلَها{ ]النمل : وفً تفسٌر 

 .(ٓٔ)أحدها : معرفة هللا وتوحٌده ، لاله زهٌر
 .(ٔٔ)الثانً : النبوة ، لاله ٌحٌى بن سبلم. حكاه الماوردي

 .(ٕٔ)العرش عرشها لبل أن نسؤلها ، لاله ابن شجرةالثالث : أي: علمنا أن 
 ثبلثة ألوال: [، ٕٗلوله تعالى:}َوُكنَّا ُمْسِلِمٌَن{ ]النمل : وفً تفسٌر 

 .(ٖٔ)أحدهما : طابعٌن هلل باالستسبلم له
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 .(ٔ)الثانً : مخلصٌن هلل بالتوحٌد. لاله مماتل
 .(ٕ)مخلصٌن"}وكنا مسلمٌن {،ٌمول: وروي عن زهٌر بن دمحم، لوله: " 
 

 المرآن
ِ إِنََّها َكانَْت ِمْن لَْوٍم َكافِِرٌَن )  [ ٖٗ({ ]النمل : ٖٗ}َوَصدََّها َما َكانَْت تَْعبُُد ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 التفسٌر:
وَمنَعَها عن عبادة هللا وحده ما كانت تعبده ِمن دون هللا تعالى، إنها كانت كافرة ونشؤت بٌن لوم 

دٌنهم، وإال فلها من الذكاء والفطنة ما تعرؾ به الحك من الباطل، ولكن كافرٌن، واستمرت على 
 العمابد الباطلة تُذهب بصٌرة الملب.

ِ{ ]النمل :   [، أي:" وَمنَعَها عن عبادة ٖٗلوله تعالى:}َوَصدََّها َما َكانَْت تَْعبُُد ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(ٖ)هللا وحده ما كانت تعبده ِمن دون هللا تعالى"

ٌمول تعالى ذكره: ومنع هذه المرأة صاحبة سبإ }ما كانت تعبد من دون  ل الطبري:"لا 
 .(ٗ)هللا{، وذلن عبادتها الشمس أن تعبد هللا"

أي: بصدودها كانت من لوم كافرٌن وإنما وصفها، ولٌس  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(٘)بمستؤنؾ"
ِ{ ]النمل : وفً لوله تعالى:}َوَصدََّها َما َكانَْت تَْعبُُد ِمْن    [، وجوه من التفسٌر:ُٖٗدوِن َّللاَّ

 .(ٙ)أحدها : وصدها عبادة الشمس أن تعبد هللا. لاله الطبري
 .(2)أن تهتدي للحك . لاله مجاهدوعبادة الوثن الثانً : وصّدها كفرها بمضاء هللا 

 .(1)الثالث : وصّدها سلٌمان عما كانت تعبد فً كفرها. ذكره الطبري
 .(5)هللا تعالى إلٌه بتوفٌمها باإلٌمان عن الكفر. ذكره الطبري أٌضا الرابع : وصدها

[، أي:" إنها كانت كافرة ونشؤت ٖٗلوله تعالى:}إِنََّها َكانَْت ِمْن لَْوٍم َكافِِرٌَن{ ]النمل :  
 . (ٓٔ)بٌن لوم كافرٌن، واستمرت على دٌنهم"

 .(ٔٔ)ٌمول: إن هذه المرأة كانت كافرة من لوم كافرٌن" لال الطبري:" 
 

 المرآن
دٌ  ٌَْها لَاَل إِنَّهُ َصْرٌح ُمَمرَّ ةً َوَكَشفَْت َعْن َسالَ ا َرأَتْهُ َحِسبَتْهُ لُجَّ ْرَح فَلَمَّ  ِمْن }لٌَِل لََها اْدُخِلً الصَّ

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن ) لََواِرٌَر لَالَْت َرّبِ إِنًِّ َظلَْمُت نَْفِسً َوأَْسلَْمُت َمعَ  ٌَْماَن ّلِِلَّ  [ ٗٗ({ ]النمل : ُٗٗسلَ
 التفسٌر:
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لٌل لها: ادخلً المصر، وكان صحنه ِمن زجاج تحته ماء، فلما رأته ظنته ماء تتردد أمواجه، 
وكشفت عن سالٌها لتخوض الماء، فمال لها سلٌمان: إنه صحن أملس من زجاج صاؾ والماء 

لٌمان، ولالت: رب إنً ظلمت نفسً بما كنت علٌه من الشرن، تحته. فؤدركت عظمة ملن س
 وانمدُت متابعة لسلٌمان داخلة فً دٌن رب العالمٌن أجمعٌن.

ْرَح{ ]النمل :    .(ٔ)[، أي:" لٌل لها: ادخلً المصر"ٗٗلوله تعالى:}لٌَِل لََها اْدُخِلً الصَّ
ذكر أن سلٌمان لما ألبلت صاحبة سبإ ترٌده، أمر الشٌاطٌن فبنوا له  لال الطبري:" 

صرحا، وهو كهٌبة السطح من لوارٌر، وأجرى من تحته الماء لٌختبر عملها بذلن، وفهمها على 
نحو الذي كانت تفعل هً من توجٌهها إلٌه الوصابؾ والوصفاء لٌمٌز بٌن الذكور منهم واإلناث 

 .(ٕ)معاتبة بذلن كذلن"
فلما انتهت إلى الصرح عرفت وهللا العلجة أن لد رأت ملكا أعظم من  ال الحسن:"ل 
 .(ٖ)ملكها"
ْرَح{ ]النمل :    [، ثبلثة ألوال:ٗٗوفً لوله تعالى:}لٌَِل لََها اْدُخِلً الصَّ

 .(٘)، ولتادة(ٗ)أحدها : أنها بركة بنٌت لوارٌر ، لاله مجاهد
 .(ٙ)مان لوارٌر ألبسها"لال مجاهد:" بركة من ماء ضرب علٌها سلٌ 
 .(2)وكان من لوارٌر، وكان الماء من خلفه فحسبته لجة" لال لتادة:" 
 .(1)كان الصرح من لوارٌر وجعل فٌه تمثال السمن" لال أبو صالح:" 
وكان الصرح بناء من لوارٌر بنً على الماء فلما رأت اختبلؾ السمن  ولال لتادة:" 

وراءه لم ٌشتبه علٌها أنه لجة ماء، كشفت، عن سالٌها، وكنا نحدث أن أحد أبوٌها كان جنٌا 
 .(5)وكان مإخر رجلها كحافر الدابة وكانت إذا وضعته على الصرح هشمته"

لها صرحا ممردا من لوارٌر وجعل  وأمر سلٌمان الشٌاطٌن فجعلوا لال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ)فٌها تماثٌل السمن، فمٌل لها: ادخلً الصرح"

الثانً : أنها صحن الدار ، حكاه ابن عٌسى ٌمال صرحة الدار وساحة الدار وباحة الدار ولاعة 
 الدار كله بمعنى واحد . لال زهٌر مؤخوذ من التصرٌح ومنه صرح باألمر إذا أظهره .

 :(ٖٔ)، ومنه لول الشاعر(ٕٔ)، وابن شجرة(ٔٔ)المصر. لاله أبو عبٌدةالثالث : أنه 
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 بهن نَعَام بناها الرجال ... تشبه أعبلمهن الصروحا
لال أبو عبٌدة:" كل بناء بنٌته من حجارة فهو نعامة والجماع: نعام، وإذا كان من شجر  

 .(ٔ)وثرى فهو: ثاٌة"
الصرح: فً اللؽة المصر والصحن، ٌمال: هذه ساحة الدار وصحنة الدار  لال الزجاج:" 

 .(ٕ)وباحة الدار ولاعة الدار ولارعة الدار. هذا كله فً معنى: الصحن"
ٌَْها{ ]النمل :   ةً َوَكَشفَْت َعْن َسالَ ا َرأَتْهُ َحِسبَتْهُ لُجَّ [، أي:" فلما رأته ٗٗلوله تعالى:}فَلَمَّ

 .(ٖ)جه، وكشفت عن سالٌها لتخوض الماء"ظنته ماء تتردد أموا
لال الطبري:" ٌمول: فلما رأت المرأة الصرح حسبته لبٌاضه واضطراب دواب الماء  

 .(ٗ)تحته لجة بحر كشفت من سالٌها; لتخوضه إلى سلٌمان"
أي: ماء، ألن سلٌمان أمر الجن أن ٌبنوه من لوارٌر فً ماء فبنوه  لال الماوردي:" 

 .(٘)ل السمن فؤمرها بالدخول ألنها وصفت له فؤحب أن ٌراها"وجعلوا حوله أمثا
ذلن أن سلٌمان ، علٌه السبلم أمر الشٌاطٌن فبنوا لها لصًرا عظٌما من  لال ابن كثٌر:" 

لوارٌر ، أي : من زجاج ، وأجرى تحته الماء ، فالذي ال ٌعرؾ أمره ٌحسب أنه ماء ، ولكن 
 .(ٙ)الزجاج ٌحول بٌن الماشً وبٌنه"

الصرح: وهو لصر من لوارٌر على الماء تحته السمن لما رأته حسبته  ال مماتل:"ل 
ؼدٌر الماء، }كشفت عن سالٌها{، ٌعنً: رجلٌها لتخوض الماء إلى سلٌمان وهو على السرٌر فً 

 .(2)ممدم البٌت"
. وروي عن عطاء الخراسانً (1)عن ابن جرٌج، لوله: "}حسبته لجة{، لال: بحرا" 
 .(5)مثله

 .(ٓٔ)عبد هللا بن شداد، "}لما رأته حسبته لجة{: ظنت أنه ماء" عن 
لال ابن إسحاق:" ثم أمر سلٌمان بالصرح ولد عملته الشٌاطٌن من زجاج كؤنه الماء  

بٌاضا ثم أرسل الماء تحته، ثم وضع له سرٌر فجلس علٌه وعكفت علٌه الطٌر والجن 
 .(ٔ)واإلنس"
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أراد سلٌمان كشؾ سالٌها لدخول الصرح على  واختلفواْ فً السبب الذي كان من أجله
 ألوال:

 .(ٕ). لاله وهب بن منبه رٌها ملكا هو أعز من ملكها، وسلطانا هو أعظم من سلطانهاأحدها :  لٌ
أمر سلٌمان بالصرح، ولد عملته له الشٌاطٌن من زجاج كؤنه الماء  لال وهب بن منبه:" 

بٌاضا، ثم أرسل الماء تحته، ثم وضع له فٌه سرٌره، فجلس علٌه، وعكفت علٌه الطٌر والجن 
واإلنس، ثم لال: }ادخلً الصرح{ لٌرٌها ملكا هو أعز من ملكها، وسلطانا هو أعظم من 

 .(ٖ)سلطانها.."
أن سلٌمان علٌه السبلم أمر لبل لدومها فبنى له على طرٌمها روى  لال الزمخشري:" 

لصر من زجاج أبٌض، وأجرى من تحته الماء، وألمى فٌه من دواب البحر السمن وؼٌره، 
ووضع سرٌره فً صدره، فجلس علٌه وعكؾ علٌه الطٌر والجن واإلنس، وإنما فعل ذلن 

 .(ٗ)الدٌن"لٌزٌدها استعظاما ألمره، وتحمما لنبوته، وثباتا على 
والؽرض أن سلٌمان ، علٌه السبلم ، اتخذ لصرا عظٌما منٌفا من زجاج  لال ابن كثٌر:" 

لهذه الملكة ; لٌرٌها عظمة سلطانه وتمكنه، ، فلما رأت ما آتاه هللا ، تعالى ، وجبللة ما هو فٌه ، 
ت هلل ، عز وتبصرت فً أمره انمادت ألمر هللا وَعَرفت أنه نبً كرٌم ، وملن عظٌم ، فؤسلم

 .(٘)وجل"
أراد أن ٌتزوج بها، فمصد أن ٌنظر إلى سالٌها، ولد كانوا  -علٌه السبلم-ن سلٌمانالثانً: أل

 .(ٙ)لالوا: إن علٌه شعرا
وكان لد نعت له خلمها فؤحب أن ٌنظر إلى سالٌها فؤمر بالحمام فصنع،  لال السدي:" 

 .(2)شفت عن سالٌها"ولٌل لها: ادخلً الصرح ، فلما دخلته ظنت أنه ماء فك
ٌَْها{، فرآهما سلٌمان شعراوٌن فصنعت له الجن   لال الماوردي:" }َوَكَشفَْت َعن َسالَ

 .(1)النورة فحلمهما ، فكان أول من صنعت النورة"
عن مجاهد، فً لوله: "}وكشفت عن سالٌها{ فإذا هما شعراوان، فمال: أال شًء ٌذهب  

 .(5)له أثر، فؤمر بالنورة فصنعت" هذا؟ لالوا: الموسى، لال: ال الموسى
عن عكرمة وأبً صالح لاال:" لما تزوج سلٌمان بلمٌس لالت له: لم تمسنً حدٌدة لط،  

 .(ٓٔ)لال سلٌمان للشٌاطٌن: انظروا ما ٌذهب الشعر؟ لالوا: النورة، فكان أول من صنع النورة"
 .(ٔٔ)الثالث: ألنه أراد أن ٌختبر بذلن عملها

ألن الجن كرهوا تزوج سلٌمان  ،وإنما صنع سلٌمان هذا الصرح لال السٌوطً:" 
 .(ٔ)لبلمٌس، فمالوا له: إن عملها مخبول، وإن رجلها كحافر الحمار"
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زعموا أن الجن كرهوا أن ٌتزوجها فتفضى إلٌه بؤسرارهم، ألنها  لال الزمخشري:" 
جن واإلنس، فٌخرجون من كانت بنت جنٌة، ولٌل: خافوا أن ٌولد له منها ولد تجتمع له فطنة ال

ملن سلٌمان إلى ملن هو أشد وأفظع، فمالوا له: إن فً عملها شٌبا، وهً شعراء السالٌن، 
ورجلها كحافر الحمار فاختبر عملها بتنكٌر العرش، واتخذ الصرح لٌتعرؾ سالها ورجلها، 
اهانه فكشفت عنهما فإذا هً أحسن الناس سالا ولدما ال أنها شعراء، ثم صرؾ بصره وناد

  .(ٕ)صرح ممرد من لوارٌر"
الرابع: أنه ذكر له أن سالها ساق حمار ألن أمها جنٌة فؤحب أن ٌختبرها. وهذا لول دمحم بن 

 .(ٖ)كعب المرظً
لالت الجن لسلٌمان تزهده فً بلمٌس: إن رجلها رجل حمار،  لال دمحم بن كعب المرظً:" 

وإن أمها كانت من الجن. فؤمر سلٌمان بالصرح، فعمل، فسجن فٌه دواب البحر: الحٌتان، 
والضفادع; فلما بصرت بالصرح لالت: ما وجد ابن داود عذابا ٌمتلنً به إال الؽرق؟ }حسبته 

س سالا ولدما. لال: فضن سلٌمان بسالها عن لجة وكشفت عن سالٌها{ لال: فإذا أحسن النا
 .(ٗ)الموسى، لال: فاتخذت النورة بذلن السبب"

وذان أن الجن عابوا عنده سالٌها ورجلٌها وذكروا أن رجلٌها كحافر  لال الزجاج:" 
 .(٘)الحمار فتبٌن أمر رجلٌها"

 .(ٙ)فطلب سلٌمان هذه الرإٌة لكً ٌعرؾ صدق الجن وكذبهم" لال السمعانً:" 
 .(2)كانت بلمٌس هلباء شعراء، لدمها كحافر الحمار، وكانت أمها جنٌة" لال مجاهد:" 
وكانت بلمٌس هلباء شعراء حافرها حافر حمار وكانت الجنٌة  وفً رواٌة عن مجاهد:" 

 .(1)طوٌلة الذٌل"
كانت بلمٌس زباء، هلباء. لال: الزباء: الكثٌرة الشعر والهلباء:  وفً رواٌة عن مجاهد:" 

 .(5)لطوٌلة الشعر"ا
 .(ٓٔ)عن أبً هرٌرة، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "كان أحد أبوي صاحبة سبإ جنٌا" 
لما ألبلت لالت الجن لمد لمٌنا من سلٌمان ما لمٌنا من التعب فلو لد اجتمع  لال مماتل:" 

وا: تعالوا نبؽضها إلى سلٌمان وهذه المرأة وما عندها من العلم لهلكنا وكانت أمها جنٌة، فمال
سلٌمان نمول إن رجلٌها مثل حوافر الدواب، ألن أمها كانت جنٌة، ففعلت، فؤمر سلٌمان فبنى لها 
بٌتا من لوارٌر فوق الماء، وأرسل فٌه السمن لتحسب أنه الماء فتكشؾ عن رجلٌها فٌنظر 

رح حسبته لجة الماء سلٌمان أصدلته الجن أم كذبته وجعل سرٌره فً ممدم البٌت: فلما رأت الص
وكشفت عن سالٌها فنظر إلٌها سلٌمان فإذا هً من أحسن الناس لدمٌن ورأى على سالها شعرا 
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كثٌرا فكره سلٌمان ذلن، فمالت: إن الرمانة ال تدري ما هً حتى تذولها، لال سلٌمان: ما ال ٌحلو 
جن ال تكشفً عن فً العٌن ال ٌحلو الفم. فلما رأت الجن أن سلٌمان رأى سالٌها لالت ال

 .(ٔ)سالٌن"
وهذا المول بؤن أمها جنٌة مستنكر فً العمول لتباٌن الجنسٌن واختبلؾ  لال الماوردي:" 

الطبعٌن وتفاوت الجسمٌن ، ألن اآلدمً جسمانً ، والجنً روحانً ، وخلك هللا اآلدمً من 
التباٌن وٌستحٌل صلصال كالفخار وخلك الجنً من مارج من نار ، وٌمتنع االمتزاج من هذا 

 .(ٕ)التناسل مع هذا االختبلؾ ، لكنه لٌل فذكرته حاكٌاً"
لال المحممون ال ٌحتمل أن ٌحتال سلٌمان لٌنظر إلى سالٌها وهً أجنبٌة  لال النسفً:" 

 .(ٖ)فبل ٌصح المول بمثله"
جابز عندي أن ٌكون سلٌمان أمر باتخاذ الصرح لؤلمرٌن الذي لاله  لال الطبري:" 
لذي لاله دمحم بن كعب المرظً، لٌختبر عملها، وٌنظر إلى سالها ولدمها، لٌعرؾ صحة وهب، وا

 .(ٗ)ما لٌل له فٌها"
ٌد ِمْن لََواِرٌَر{ ]النمل :   [، أي:" فمال لها سلٌمان: إنه ٗٗلوله تعالى:}لَاَل إِنَّهُ َصْرٌح ُمَمرَّ

 .(٘)صحن أملس من زجاج صاؾ والماء تحته"
ٌمان لها: إن هذا لٌس ببحر، إنه صرح ممرد من لوارٌر، ٌمول: لال الطبري:" لال سل 

 .(ٙ)إنما هو بناء مبنً مشٌد من لوارٌر"
أصل الصرح فً كبلم العرب : هو المصر ، وكل بناء مرتفع ، لال هللا  لال ابن كثٌر:" 

َصْرًحا لَعَلًِّ أنه لال لوزٌره هامان } اْبِن ِلً  -لعنه هللا  -، سبحانه وتعالى ، إخباًرا عن فرعون 
[. والصرح : 2ٖ،  ٖٙأَْبلُُػ األْسبَاَب أَْسبَاَب السََّمَواِت فَؤَطَِّلَع إِلَى إِلَِه ُموَسى { اآلٌة ]ؼافر : 

لصر فً الٌمن عالً البناء ، والممرد أي : المبنى بناء محكما أملس } ِمْن لََواِرٌَر { أي : 
 .(2)دومة الجندل"زجاج. وتمرٌد البناء تملٌسه. ومارد : حصن ب

 .(1)عن ابن جرٌج: "}ممرد{، لال: مشٌد" 
 .(5)"الممرد: الطوٌلولال أبو صالح:" 
 .(ٓٔ)الممرد: المملس" لال الزمخشري:" 
[، أي:" لالت بلمٌس حٌنبٍذ: رّب ٗٗلوله تعالى:}لَالَْت َرّبِ إِنًِّ َظلَْمُت نَْفِسً{ ]النمل :  

 .(ٔٔ)إنً ظلمت نفسً بالشرن وعبادة الشمس"
لال الطبري:" لالت المرأة صاحبة سبإ: رب إنً ظلمت نفسً فً عبادتً الشمس،  

 .(ٔ)وسجودي لما دونن"
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لال مماتل:" فلما رأت السرٌر والصرح علمت أن ملكها لٌس بشًء عند ملن سلٌمان  
ؾ}لالت{ حٌن دخلت الصرح بـ}إنً ظلمت نفسً{، ٌعنى:  -عز وجل -وأن ملكه من ملن هللا

 .(ٕ)الشمس" بعبادتها
}لٌل لها ادخلً الصرح فلما رأته حسبته لجة{، فمالت فً نفسها: إنما أراد  ولال سفٌان:" 

سلٌمان أن ٌؽرلنً فً البحر، كان ؼٌر هذا أحسن من هذا، فلما لٌل لها: أنه صرح ممرد من 
 .(ٖ)لوارٌر، لالت: }رب إنً ظلمت نفسً{، تعنً: الظن الذي ظنت بسلٌمان علٌه السبلم"

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]النمل :   ٌَْماَن ّلِِلَّ [، أي:" وتابعُت سلٌمان ٗٗلوله تعالى:}َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَ
 .(ٗ)على دٌنة فدخلت فً اإِلسبلم مإمنةً برب العالمٌن"

لال الطبري:" تمول: وانمدت مع سلٌمان مذعنة هلل بالتوحٌد، مفردة له باأللوهة  
 .(٘)سواه"والربوبٌة دون كل من 

ترٌد بكفرها فٌما تمدم، ولٌل حسبت أن سلٌمان علٌه السبلم ٌؽرلها  لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)فً اللجة فمالت: ظلمت نفسً بسوء ظنى بسلٌمان علٌه السبلم"

لالت : } َرّبِ إِنًِّ َظلَْمُت نَْفِسً { أي : بما سلؾ من كفرها وشركها  لال ابن كثٌر:" 
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن { أي : متابعة  ٌَْماَن ّلِِلَّ وعبادتها ولومها الشمس من دون هللا ، } َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَ

 .(2)"لدٌن سلٌمان فً عبادته هلل وحده ، ال شرٌن له ، الذي خلك كل شًء فمدره تمدًٌرا
فعرفت أنها لد ؼلبت }لالت رب إنً ظلمت نفسً وأسلمت مع سلٌمان هلل  لال ابن زٌد:" 

 .(1)رب العالمٌن{"
لال مماتل:" }أسلمت{، ٌعنى: أخلصت، }مع سلٌمان{ بالتوحٌد له }رب العالمٌن{، خرت  
 -بلمعلٌه الس -من شركها واتخذها سلٌمان -عز وجل -ساجدة وتابت إلى هللا -عز وجل -هلل

، وأمر لها بمرٌة من الشام ٌجبى لها -علٌهم السبلم -لنفسه فولدت له داود بن سلٌمان بن داود
من (5)كانت ]بلمٌس[: »-ملسو هيلع هللا ىلص -خراجها، وكانت عذراء فاتخذ الحمامات من أجلها. ولال النبً
رضً هللا  -ة، فمالت عابش«أحسن نساء العالمٌن سالٌن، وهً من أزواج سلٌمان فً الجنة

أنت أحسن سالٌن منها فً :"» -ملسو هيلع هللا ىلص -: هً أحسن سالٌن منً؟ لال النبً-ملسو هيلع هللا ىلص -للنبً -عنها
 .  (ٔٔ)ٌسٌر بها معه إذا سار " -علٌه السبلم -. وكان سلٌمان(ٓٔ)«الجنة
أرضاً معمودة حكى الشعبً:" عن ناس من حمٌر أنهم حفروا ممبرة الملن فوجدوا فٌها  

 -فٌها امرأة علٌها حلل منسوخة بالذهب وعند رأسها لوح رخام فٌه مكتوب : 
 ٌا أٌها األلوام ُعوجوا معاً  ... وأربعوا فً ممبري العٌسا
 لتعلموا أنً تلن التً  ...  لد كنت أْدعً الدهر بلمٌسا
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 شٌّدت لصر الملن فً حمٌر  ...  لومً ولد كان مؤنوسا
 تدبٌره  ...  أرؼم فً هللا المعاطٌساوكنت فً ملكً و

 بَْعلً سلٌمان النبً الذي  ...  لد كان للتوراة درٌسا
 وسّخر الرٌح له مركباً  ...  تهب أحٌاناً روامٌسا
 .(ٔ)مع ابن داود النبً الذي  ...  لدسه الرحمن تمدٌسا"

وأمر الجن  استنكحها سلٌمان علٌه السبلم وأحبها وألرها على ملكها لال الزمخشري:" 
، وكان ٌزورها فً الشهر مرة فٌمٌم عندها ثبلثة أٌام، وولدت له. (ٕ)فبنوا لها سٌلحٌن وؼمدان

ولٌل: بل زوجها ذا تبع ملن همدان، وسلطه على الٌمن، وأمر زوبعة أمٌر جن الٌمن أن ٌطٌعه، 
 .(ٖ)فبنى له المصانع، ولم ٌزل أمٌرا حتى مات سلٌمان"

عتبة:" أن أباه سبل: هل كان سلٌمان تزوج المرأة صاحبة سبؤ؟  عن عون بن عبد هللا بن 
 .(ٗ)فمال: عهدي بها وهً تمول: }أسلمت مع سلٌمان هلل رب العالمٌن{"

 [:ٗٗ-ٔٗفوابد اآلٌات:]
 جواز اختبار األفراد إذا أرٌد إسناد أمر لهم لمعرفة لدرتهم العملٌة والبدنٌة. -ٔ
 ظهر ذلن فً لولها }كؤنه هو{ بٌان حصافة عمل بلمٌس ولذا أسلمت -ٕ
 مضار التملٌد وما ٌترتب علٌه من التنكٌر للعمل والمنطك. -ٖ
 حرمة كشؾ المرأة سالٌها حتى لو كانت كافرة فكٌؾ بها إذا كانت مسلمة. -ٗ
فضٌلة االبتساء بالصالحٌن كما ابتست بلمٌس بسلٌمان فً لولها }وأسلمت مع سلٌمان هلل رب  -٘

 العالمٌن{ .
 
 رآنالم

َ فَِإَذا ُهْم فَِرٌمَاِن ٌَْختَِصُموَن ) ({]النمل : ٘ٗ}َولَمَْد أَْرَسْلنَا إِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ
ٗ٘ ] 

 التفسٌر:
دوا هللا، وال تجعلوا معه إلًها آخر، فلما أتاهم صالٌح  ولمد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالًحا: أن وّحِ
داعًٌا إلى توحٌد هللا وعبادته وحده صار لومه فرٌمٌن: أحدهما مإمن به، واآلخر كافر بدعوته، 

 وكل منهم ٌزعم أن الحك معه. 
َ{]النمل : لوله تعالى:}َولَمَْد أَْرَسْلنَا إِلَى ثَُمو  [، أي:" ولمد َ٘ٗد أََخاُهْم َصاِلًحا أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ

دوا هللا، وال تجعلوا معه إلًها آخر" أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالًحا: أن وّحِ
(٘). 

 .(ٙ)لال الطبري: ٌمول" }أن اعبدوا هللا{ وحده ال شرٌن له، وال تجعلوا معه إلها ؼٌره" 
 .(2)بعث"«: أرسل"»عن أبً صالح:  
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 .(ٔ)عن ابن عباس، لوله: "}اعبدوا هللا{، أي: وحدوا ربكم" 
[، أي:" فلما أتاهم صالٌح داعًٌا إلى ٘ٗلوله تعالى:}فَإَِذا ُهْم فَِرٌمَاِن ٌَْختَِصُموَن{]النمل :  

توحٌد هللا وعبادته وحده صار لومه فرٌمٌن: أحدهما مإمن به، واآلخر كافر بدعوته، وكل منهم 
 . (ٕ)ك معه"ٌزعم أن الح
لال الطبري:" ٌمول: فلما أتاهم صالح داعٌا لهم إلى هللا صار لومه من ثمود فٌما دعاهم  

 .(ٖ)إلٌه فرٌمٌن ٌختصمون، ففرٌك مصدق صالحا مإمن به، وفرٌك مكذب به كافر بما جاء به"
أي: فإذا لوم صالح فرٌمان مإمن وكافر ٌختصمون، فٌمول كل فرٌك منهم:  لال الزجاج: 

 .(ٗ)لحك معً"ا
عن مجاهد، لوله: "}فرٌمان ٌختصمون{، لال: مإمن وكافر، لولهم: صالح مرسل،  

 .(٘)ولولهم: صالح لٌس بمرسل، وٌعنً بموله: }ٌختصمون{، ٌختلفون"
فإذا الموم بٌن مصدق ومكذب: مصدق بالحك ونازل عنده ومكذب بالحك  لال لتادة:" 

 .(ٙ)وتاركه، فً ذلن كانت خصومة الموم"
 

 المرآن
َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمو ({]النمل َٙٗن )}لَاَل ٌَالَْوِم ِلَم تَْستَْعِجلُوَن بِالسٌَِّّبَِة لَْبَل اْلَحَسنَِة لَْواَل تَْستَْؽِفُروَن َّللاَّ

 :ٗٙ ] 
 التفسٌر:

لال صالح للفرٌك الكافر: ِلَم تبادرون الكفر وعمل السٌبات الذي ٌجلب لكم العذاب، وتإخرون 
ن وفِْعل الحسنات الذي ٌجلب لكم الثواب؟ هبل تطلبون المؽفرة من هللا ابتداء، وتتوبون اإلٌما

 إلٌه; رجاء أن ترحموا.
[، أي:" لال صالح ٙٗلوله تعالى:}لَاَل ٌَالَْوِم ِلَم تَْستَْعِجلُوَن بِالسٌَِّّبَِة لَْبَل اْلَحَسنَِة{]النمل :  

لسٌبات الذي ٌجلب لكم العذاب، وتإخرون اإلٌمان للفرٌك الكافر: ِلَم تبادرون الكفر وعمل ا
 .(2)وفِْعل الحسنات الذي ٌجلب لكم الثواب؟"

 .(1)لال الطبري:" لال صالح لمومه: ٌا لوم ألي شًء تستعجلون بعذاب هللا لبل الرحمة" 
 .(1)الرحمة"
" وطلبت الفرلة الكافرة على تصدٌك صالح العذاب، فمال: }لال ٌا لوم لم لال الزجاج: 
بالسٌبة لبل الحسنة لوال تستؽفرون هللا لعلكم ترحمون{، أي: لم للتم إن كان ما أتٌت تستعجلون 

 .(5)به حما فؤتنا بالعذاب"
عن مجاهد لوله: "}لم تستعجلون بالسٌبة لبل الحسنة{، لال: السٌبة: العذاب، لبل  

 .(ٓٔ)الحسنة: لبل الرحمة"
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مجاهد: "}لال ٌالوم لم تستعجلون بالسٌبة{، لال: بالعذاب لبل الحسنة، لال:  وعن 
 .(ٔ)العافٌة"
َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن{]النمل :   [، أي:" هبل تطلبون المؽفرة ٙٗلوله تعالى:}لَْواَل تَْستَْؽِفُروَن َّللاَّ

 .(ٕ)من هللا ابتداء، وتتوبون إلٌه; رجاء أن ترحموا"
ٌمول: هبل تتوبون إلى هللا من كفركم، فٌؽفر لكم ربكم عظٌم جرمكم، لال الطبري:"  

ٌصفح لكم عن عموبته إٌاكم على ما لد أتٌتم من عظٌم الخطٌبة، }لعلكم ترحمون{، ٌمول: 
 .(ٖ)لٌرحمكم ربكم باستؽفاركم إٌاه من كفركم"

 .(ٗ)" أي: هبل تستؽفرون هللا"لال الزجاج: 
 .(٘){، لال: فهبل تستؽفرون هللا؟"عن السدي، }لوال تستؽفرون هللا 
 .(ٙ)لال السمعانً:" االستؽفار هاهنا بمعنى التوبة" 
 .(2)عن سعٌد بن جبٌر، لوله:"}لعلكم ترحمون{: كً ترحموا وال تعذبوا" 
 

 المرآن
ِ بَْل أَْنتُْم لَْوٌم تُْفتَنُوَن )  [ 4ٗ({]النمل : 4ٗ}لَالُوا اطٌََّّْرنَا بَِن َوبَِمْن َمعََن لَاَل َطابُِرُكْم ِعْنَد َّللاَّ

 التفسٌر:
لال لوم صالح له: تَشاَءْمنا بن وبمن معن ممن دخل فً دٌنن، لال لهم صالح: ما أصابكم هللا 

ره علٌكم و مجازٌكم به، بل أنتم لوم تُْختَبرون بالسراء والضراء والخٌر ِمن خٌر أو شر فهو ممّدِ
 والشر.
[، أي:" لال لوم صالح له: تَشاَءْمنا 2ٗلوله تعالى:}لَالُوا اطٌََّّْرنَا بَِن َوبَِمْن َمعََن{]النمل :  

 .(1)بن وبمن معن ممن دخل فً دٌنن"
ن من أتباعنا، وزجرنا لال الطبري:" لالت ثمود لرسولها صالح: تشاءمنا بن وبمن مع 

 .(5)الطٌر بؤنا سٌصٌبنا بن وبهم المكاره والمصابب"
 .(ٓٔ)لالوا: ما أصابنا من شر فإنما هو من لبلن ومن لبل من معن" لال لتادة:" 
 .(ٔٔ)عن مجاهد، لوله: }ٌطٌروا{، لال: ٌتشاءموا" 
 لال السمعانً:" وفً سبب لولهم هذا لوالن:  

 أحدهما: أنهم لالوا ذلن; لتفرق كلمتهم. 
والمول الثانً: أنهم لالوا ذلن; ألنهم أصابهم الجدب والمحط، فمالوا فمالوا لصالح: هذا من 

 .(ٔ)شإمن"
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، فؤدؼمت التاء فً الطاء، واجتلبت األلؾ لسكون «تطٌرنا»" األصل: لال الزجاج: 
 .(ٕ)تذكر األلؾ، وتسمط ألنها ألؾ وصل"الطاء، فإذا ابتدأت للت اطٌرنا بن، وإذا وصلت لم 

ِ{]النمل :   [، أي:" لال لهم صالح: ما أصابكم هللا ِمن 2ٗلوله تعالى:}لَاَل َطابُِرُكْم ِعْنَد َّللاَّ
ره علٌكم ومجازٌكم به" خٌر أو شر فهو ممّدِ
(ٖ). 

 .(ٗ)" أي: ما أصابكم من خٌر أوشر فمن هللا"لال الزجاج: 
صالح فمال لهم : ما زجرتم من الطٌر لما ٌصٌبكم من المكاره لال الطبري:" فؤجابهم  

عند هللا علمه، ال ٌدري أي ذلن كابن، أما تظنون من المصابب أو المكاره، أم ما ال ترجونه من 
 .(٘)العافٌة والرجاء والمحاب؟"

 .(ٙ)ٌمول: الذي أصابكم هو مكتوب فً أعنالكم" لال مماتل:" 
بكم من الخٌر والشر من هللا، وٌسمى ذلن طابرا; لسرعة أي: ما ٌصٌ لال السمعانً:" 

نزوله باإلنسان، فإنه ال شًء أسرع نزوال من لضاء محتوم، ولٌل: }طابركم عند هللا{ أي: 
 .(2)عملكم عند هللا، وسمً ذلن طابرا، لسرعة صعوده إلى السماء"

 .(1)عن ابن عباس لوله: "}لال طابركم عند هللا{، ٌمول: مصاببكم" 
وفً رواٌة: "أي: عملكم عند  .(5)عن لتادة، لوله: "}طابركم عند هللا{، علمكم عند هللا" 
 .(ٔٔ)أي: علم عملكم" ، وفً رواٌة:"(ٓٔ)هللا"

[، أي:" بل أنتم لوم تُْختَبرون بالسراء 2ٗلوله تعالى:}بَْل أَْنتُْم لَْوٌم تُْفتَنُوَن{]النمل :  
 . (ٕٔ)والضراء والخٌر والشر"

 .(ٖٔ)أي: تبتلون وتختبرون، ولٌل: تعذبون" انً:"لال السمع 
 .(ٗٔ)لال لتادة:" أي: تبتلون بطاعة هللا ومعصٌته" 
 .(٘ٔ)ٌعنً: تبتلون: وإنما ابتلٌتم بذنوبكم " لال مماتل:" 
 .(ٙٔ)" أي: تختبرون، وٌجوز }تفتنون{ من: الفتنة، أي: تطٌركم فتنة"لال الزجاج: 
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تختبرون، ٌختبركم ربكم إذ أرسلنً إلٌكم، أتطٌعونه، لال الطبري:" ٌمول: بل أنتم لوم  
 .(ٔ)فتعملون بما أمركم به، فٌجزٌكم الجزٌل من ثوابه؟ أم تعصونه بخبلفه، فٌحل بكم عمابه؟"

 
 المرآن

 [ 4ٗ({]النمل : 4ٗ}َوَكاَن فًِ اْلَمِدٌنَِة تِْسعَةُ َرْهٍط ٌُْفِسُدوَن فًِ اْْلَْرِض َواَل ٌُْصِلُحوَن )
 التفسٌر:

تسعة رجال،  -الوالعة فً شمال ؼرب جزٌرة العرب« الِحْجر»وهً -وكان فً مدٌنة صالح 
 شؤنهم اإلفساد فً األرض، الذي ال ٌخالطه شًء من الصبلح.

 -[، أي:" وكان فً مدٌنة صالح 1ٗلوله تعالى:}َوَكاَن فًِ اْلَمِدٌنَِة تِْسعَةُ َرْهٍط{]النمل :  
 .(ٕ)أبناء أشرافهم"تسعةُ رجاٍل من  -وهً الِحْجر 
 .(ٖ)وكان فً مدٌنة صالح، وهً حجر ثمود، تسعة أنفس" لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٗ)"-عز وجل -ٌعنً: ٌعملون فً األرض بالمعاصً وال ٌطٌعون هللا لال مماتل:" 
 .(٘)" أي : فً مدٌنة ثمود، تسعة نفر " لال ابن كثٌر: 
 .(ٙ)عن مجاهد: "}تسعة رهط{، لال: من لوم صالح" 
 .(2)" هإالء عتاة لوم صالح"لال الزجاج: 
[، أي:" شؤنهم اإلفساد فً 1ٗلوله تعالى:}ٌُْفِسُدوَن فًِ اأْلَْرِض َواَل ٌُْصِلُحوَن{]النمل :  

 .  (1)األرض، الذي ال ٌخالطه شًء من الصبلح"
 وكان إفسادهم فً األرض، كفرهم باهلل، ومعصٌتهم إٌاه، وإنما خص هللا لال الطبري:" 

جل ثناإه هإالء التسعة الرهط بالخبر عنهم أنهم كانوا ٌفسدون فً األرض، وال ٌصلحون، وإن 
كان أهل الكفر كلهم فً األرض مفسدٌن، ألن هإالء التسعة هم الذٌن سعوا فٌما بلؽنا فً عمر 

 .(5)النالة، وتعاونوا علٌه، وتحالفوا على لتل صالح من بٌن لوم ثمود"
ما ؼلب هإالء على أمر ثمود ; ألنهم كانوا كبراء فٌهم ورإساءهم.. " وإن لال ابن كثٌر: 

والؽرض أن هإالء الكفرة الفسمة ، كان من صفاتهم اإلفساد فً األرض بكل طرٌك ٌمدرون 
 .(ٓٔ)علٌها"
هم الذٌن عمروا النالة، ولالوا حٌن عمروها: نبٌت صالحا وأهله  لال ابن عباس:" 

 .(ٔٔ): ما شهدنا من هذا شٌبا، وما لنا به علم، فدمرهم هللا أجمعٌن"فنمتلهم، ثم نمول ألولٌاء صالح
كان أسامٌهم رعمً ورعٌم وهرٌم وداد وصواب ورباب ومسطع  ولال ابن عباس:" 

 .(ٔ)ولدار بن سالؾ عالر النالة"
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منهم: لدار بن سالؾ بن جدع، عالر النالة، واسم أمه لدٌرة، ومصدع،  لال مماتل:" 
وداب، وٌباب إخوة بنً مهرج، وعابذ بن عبٌد، وهذٌل، وذو أعٌن وهما أخوان ابنا عمرو 

 -ٌوم السبت بصٌحة جبرٌل -عز وجل -وهدٌم، وصواب فعمروا النالة لٌلة األربعاء. وأهلكهم هللا
 .(ٕ)"-علٌه السبلم

وكان فً المدٌنة تسعة رهط ٌفسدون فً األرض وال عطاء، لوله:"}وروي عن 
 .(ٖ)ٌصلحون{، لال: كانوا ٌمرضون الدراهم"

ٌعنً : أنهم كانوا ٌؤخذون منها ، وكؤنهم كانوا ٌتعاملون بها عدًدا ، كما  لال ابن كثٌر:"
 .(ٗ)كان العرب ٌتعاملون"

 .(٘)ألرض"لال سعٌد بن المسٌب:" الذهب والورق من الفساد فً ا 
لطع الدنانٌر والدراهم ٌعنً المثالٌل التً أجازها المسلمون  لال سعٌد بن المسٌب:" 

 .(ٙ)بٌنهم وعرفوها من الفساد"
وعن لتادة، فً لوله:} }ٌفسدون فً األرض وال ٌصلحون{، لال: "بتتبع عورات  
 .(2)الناس"
وتبل هذه اآلٌة: }وكان فً لال جعفر بن سلٌمان الضبعً:" سمعت مالن بن دٌنار ٌمول:  

المدٌنة تسعة رهط ٌفسدون فً األرض وال ٌصلحون{، لال: فكم الٌوم فً كل لبٌلة من الذٌن 
 .(1)ٌفسدون فً األرض وال ٌصلحون"

 
 المرآن

ِ لَنُبٌَِّتَنَّهُ َوأَْهلَهُ ثُمَّ لَنَمُولَنَّ ِلَوِلٌِِّه َما َشِهْدنَا َمْهلِ  ({ 4َٗن أَْهِلِه َوإِنَّا لََصاِدلُوَن )}لَالُوا تَمَاَسُموا بِاّلِلَّ
 [  4ٗ]النمل : 
 التفسٌر:

لال هإالء التسعة بعضهم لبعض: تماسموا باهلل بؤن ٌحلؾ كل واحد لآلخرٌن: لنؤتٌنَّ صالًحا بؽتة 
ِ الدم ِمن لرابته: ما حضرنا لتلهم، وإنا لصادلون فٌما  ًّ فً اللٌل فنمتله ونمتل أهله، ثم لنمولَنَّ لول

 ناه.لل
ِ لَنُبٌَِّتَنَّهُ َوأَْهلَهُ{ ]النمل :   [، أي:" لال هإالء التسعة 5ٗلوله تعالى:}لَالُوا تَمَاَسُموا بِاّلِلَّ

بعضهم لبعض: تماسموا باهلل بؤن ٌحلؾ كل واحد لآلخرٌن: لنؤتٌنَّ صالًحا بؽتة فً اللٌل فنمتله 
 .(5)ونمتل أهله"
ط الذٌن ٌفسدون فً أرض حجر ثمود، وال لال الطبري:أي:" لال هإالء التسعة الره 

ٌصلحون: تماسموا باهلل: تحالفوا باهلل أٌها الموم، لٌحلؾ بعضكم لبعض: لنبٌتن صالحا وأهله، 
 .(ٓٔ)فلنمتلنه"
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أي: احلفوا باهلل: لنمتلته لٌبل، لالوا ذلن لصالح، ولوله: }وأهله{ أي:  لال السمعانً:" 
 .(ٔ)ولومه الذٌن أسلموا معه"

تحالفوا وتباٌعوا على لتل نبً هللا صالح ، علٌه السبلم ، من لمٌه لٌبل  كثٌر:أي:" لال ابن
 .(ٕ)ؼٌلة. فكادهم هللا ، وجعل الدابرة علٌهم "

 .(ٖ)تحالفوا على إهبلكه، فلم ٌصلوا إلٌه حتى هلكوا ولومهم أجمعون" لال مجاهد:" 
أنهم بٌنما هم معانٌك إلى صالح  وافموا على أن ٌؤخذوه لٌبل فٌمتلوه وذكر لنا لال لتادة:" 

 .(ٗ)لٌفتكوا به إذ بعث هللا علٌهم صخرة فؤهمدتهم"
ٌخبر تعالى عن طؽاة ثمود ورإوسهم ، الذٌن كانوا دعاة لومهم إلى  لال ابن كثٌر:" 

الضبللة والكفر وتكذٌب صالح ، وآل بهم الحال إلى أنهم عمروا النالة ، وهموا بمتل صالح أًٌضا 
ٌْلَة"، بؤن ٌبٌتو ه فً أهله لٌبل فٌمتلوه ؼ

(٘). 
ِ 5ٗلوله تعالى:}ثُمَّ لَنَمُولَنَّ ِلَوِلٌِِّه َما َشِهْدنَا َمْهِلَن أَْهِلِه{ ]النمل :   ًّ [، أي:" ، ثم لنمولَنَّ لول

 .(ٙ)الدم ِمن لرابته: ما حضرنا لتلهم"
 .(2)ًء من أمره "ثم ٌمولوا ألولٌابه من ألربٌه : إنهم ما علموا بش لال ابن كثٌر:أي:" 
عن لتادة، لوله: "}ثم لنمولن لولٌه{، ٌعنً: رهط صالح: }ما شهدنا مهلن أهله وإنا  
 .(1)لصادلون{"
بنصب المٌم: فٌجوز أن ٌكون بمعنى: اإلهبلن، « مهلن»ولرئ:  لال السمعانً:" 

 .(5)وٌجوز أن المراد منه: موضع الهبلن"
ذلن، لال: التسعة الذٌن عمروا النالة: هلم فلنمتل لال ابن إسحاق:" فلما لال: لهم صالح  

صالحا فإن كان صادلا عجلناه لبلنا، وإن كان كاذبا كنا لد ألحمناه بنالته. فؤتوه لٌبل لٌبٌتوه فً 
أهله، فدمؽتهم المبلبكة بالحجارة، فلما أبطبوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم 

صالح: أنت لتلتهم، ثم هموا به، فمامت عشٌرته دونه متشدخٌن لد رضخوا، بالحجارة فمالوا ل
ولبسوا السبلح، ولالوا لهم: وهللا ال تمتلونه أبدا ولد وعدكم أن العذاب نازل بكم فً ثبلث، فإن 
كان صادلا لم تزٌدوا ربكم ؼضبا، وإن كان كاذبا فؤنتم من وراء ما ترٌدون انصرفوا عنهم 

بكة بالحجارة التسعة الذٌن ذكر هللا عز وجل فً المرآن، لٌلتهم تلن والنفر الذٌن رضختهم المبل
 . (ٓٔ)ٌمول هللا: }وكان فً المدٌنة تسعة رهط ٌفسدون فً األرض وال ٌصلحون{"

 . (ٔٔ)[، أي:" وإنا لصادلون فٌما للناه"5ٗلوله تعالى:}َوإِنَّا لََصاِدلُوَن{ ]النمل :  
 .(ٕٔ)ما شهدنا مهلن أهله" لال الطبري:أي:" نمول لولٌه: وإنا لصادلون، أنا 
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أي:وٌمولوا: "}إنهم لصادلون فٌما أخبروهم به ، من أنهم لم ٌشاهدوا  لال ابن كثٌر: 
 .(ٔ)ذلن"

 .(ٕ)أي: ننكر لتل صالح، ولالوا ذلن; ألنهم خافوا من عشٌرته" لال السمعانً:" 
 [:5ٗ-٘ٗفوابد اآلٌات:]

ٌِْه  -ٔ  َوَسلََّم.تمرٌر نبوة النبً َصلَّى هللاُ َعلَ
 تمرٌر حمٌمة أن الصراع بٌن الحك والباطل ال ٌنتهً إال بانتهاء الباطل. -ٕ
 حرمة التشاإم والتٌامن كذلن، ولم ٌجز الشارع إال التفاإل ال ؼٌر. -ٖ
 العمل بمعاصً هللا تعالى هو الفساد فً األرض، والعمل بطاعته هو اإلصبلح فً األرض. -ٗ
ن باهلل ولذا ٌحلفون به، ولم ٌدخلهم ذلن فً اإلسبلم لشركهم فً تمرٌر أن المشركٌن ٌإمنو -٘

 عبادة هللا تعالى ؼٌره من مخلولاته.
 

 المرآن
 [ ٓ٘({ ]النمل : ٓ٘}َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُهْم اَل ٌَْشعُُروَن )

 التفسٌر:
ودبَّروا هذه الحٌلة إلهبلن صالح وأهله مكًرا منهم، فنصرنا نبٌنا صالًحا علٌه السبلم، وأخذناهم 

ة، وهم ال ٌتولعون كٌدنا لهم جزاًء على كٌدهم.   بالعموبة على ِؼرَّ
[، أي:" ودبَّروا هذه الحٌلة إلهبلن صالح وأهله ٓ٘لوله تعالى:}َوَمَكُروا َمْكًرا{ ]النمل :  
 .(ٖ)"مكًرا منهم
لال الطبري:ٌمول:" وؼدر هإالء التسعة الرهط الذٌن ٌفسدون فً األرض بصالح  

 .(ٗ)بمصٌرهم إلٌه لٌبل لٌمتلوه وأهله، وصالح ال ٌشعر بذلن"
 .(٘)فمضوا لبؽٌتهم" لال الزجاج: 
 .(ٙ)لال النحاس:" }ومكروا مكرا{، إنما عملوه" 
 .(2)"أي: دبروا تدبٌرا" لال السمعانً: 
 .(1)لتادة، "لال: هللا: }ومكروا مكرا{: لال: مكرهم الذي أرادوا بصالح"عن  
 .(5)مكرهم: ما أخفوه من تدبٌر الفتن بصالح علٌه السبلم وأهله" لال الزمخشري:" 
ومكرهم ما أظهروا فً الظاهر من موافمة صالح، وعمرهم النالة خفٌة،  لال المشٌري:" 

 .(ٓٔ)ى من اختٌارهم ذلن"وتورٌن الذنب على ؼٌر جارمه، والتبر
[، أي:" فنصرنا نبٌنا صالًحا ٓ٘لوله تعالى:}َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُهْم اَل ٌَْشعُُروَن{ ]النمل :  

ة، وهم ال ٌتولعون كٌدنا لهم جزاًء على كٌدهم" علٌه السبلم، وأخذناهم بالعموبة على ِؼرَّ
(ٔ). 
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  .(ٕ)كٌؾ مكرنا بهم" "أي: ودبرنا تدبٌرا، وهم ال ٌعلمون لال السمعانً: 
لال الطبري: " ٌمول: فؤخذناهم بعموبتنا إٌاهم، وتعجٌلنا العذاب لهم }وهم ال ٌشعرون{  
 .(ٖ)بمكرنا"
لال النحاس:أي:" جازٌناهم على ذلن، ولٌل المكر من هللا اإلتٌان بالعموبة المستحمة من  

 .(ٗ)حٌث ال ٌدري العبد"
"فؤرسل هللا علٌهم صخرة فدمؽتهم، وأرسل على بالً لومهم ما لتلهم  لال الزجاج: 
 .(٘)به"

ومكر هللا: إهبلكهم من حٌث ال ٌشعرون. شبه بمكر الماكر على  لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)سبٌل االستعارة"

وأما مكر هللا فهو جزاإهم على مكرهم بإخفاء ما أراد بهم من العموبة  لال المشٌري:" 
عنهم، ثم إحبللها بهم بؽتة. فالمكر من هللا تخلٌته إٌاهم مع مكرهم بحٌث ال ٌعصمهم، وتزٌٌن 
ذلن فً أعٌنهم، وتحبٌب ذلن إلٌهم.. ولو شاء لعصمهم. ومن ألٌم مكره انتشار الصٌت 

بلؾ ما ٌتوهم بهم من الصبلح، وفً اآلخرة ال ٌجوز فً سولها بالصبلح، والعمل فً السر بخ
 .(2)هذا النمد!"
 .(1)عن علً، لال: "المكر ؼدر، والؽدر كفر" 
سلط هللا عز وجل  -ٌعنً: ٌسرعون إلٌه-فبٌنما هم معانٌك إلى صالح،  لال لتادة:" 

 .(5)صخرة فمتلتهم"
مكروا بصالح مكرا، ومكرنا بهم مكرا احتالوا ألمرهم، واحتال هللا لهم،  لال ابن زٌد:" 

}وهم ال ٌشعرون{ بمكرنا وشعرنا بمكرهم، لالوا: زعم صالح أنه ٌفرغ منا إلى ثبلث فنحن 
نفرغ منه وأهله لبل ذلن، وكان له مسجد فً الحجر فً شعب ٌصلً فٌه، فخرجوا إلى كهؾ 

فرؼنا منهم، ولرأ لول هللا ولالوا: إذا جاء ٌصلً لتلناه، ثم رجعنا إذا فرعنا منه إلى أهله، ف
تبارن وتعالى: }لالوا تماسموا باهلل لنبٌتنه وأهله ثم لنمولن لولٌه ما شهدنا مهلن أهله وإنا 
لصادلون{، فبعث هللا صخرة من الهضب حٌالهم، فخشوا أن تشدخهم، فبادروا الؽار، فطبمت 

ا فعل بمومهم، فعذب هللا الصخرة علٌهم فم ذلن الؽار، فبل ٌدري لومهم أٌن هم؟ وال ٌدرون م
 .(ٓٔ)تبارن وتعالى هإالء ههنا، وهإالء هنا، وأنجى هللا صالحا ومن معه"
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 المرآن
ْرنَاُهْم َولَْوَمُهْم أَْجَمِعٌَن ) ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ َمْكِرِهْم أَنَّا َدمَّ  [ ٔ٘({ ]النمل : ٔ٘}فَاْنُظْر َك

 التفسٌر:
عالبة َؼْدر هإالء الرهط بنبٌهم صالح؟ أنا أهلكناهم نظرة اعتبار إلى  -أٌها الرسول-فانظر 

 ولومهم أجمعٌن.
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ َمْكِرِهْم{ ]النمل :    -أٌها الرسول-[، أي:" فانظر ٔ٘لوله تعالى:}فَاْنُظْر َك

 .(ٔ)نظرة اعتبار إلى عالبة َؼْدر هإالء الرهط بنبٌهم صالح؟"
ن للبن إلى عالبة ؼدر ثمود بنبٌهم صالح، كٌؾ لال الطبري:ٌمول:" فانظر ٌا دمحم بعٌ 

كانت؟ وما الذي أورثها اعتداإهم وطؽٌانهم وتكذٌبهم؟ فإن ذلن سنتنا فٌمن كذب رسلنا، وطؽى 
علٌنا من سابر الخلك، فحذر لومن من لرٌش، أن ٌنالهم بتكذٌبهم إٌان، ما نال ثمود بتكذٌبهم 

 .(ٕ)صالحا من المثبلت"
 .(ٖ)م ولم ٌؽادر منهم أحدا"أهلكه لال المشٌري:" 
عن لتادة لوله: "}فانظر كٌؾ كان عالبة مكرهم{، لال: شر وهللا، عالبة مكرهم أن  

 .(ٗ)دمرهم هللا ولومهم أجمعٌن، ثم صٌرهم إلى النار"
ْرنَاُهْم َولَْوَمُهْم أَْجَمِعٌَن{ ]النمل :   [، أي:" أنّا أهلكناهم ولومهم ٔ٘لوله تعالى:}أَنَّا َدمَّ
 .  (٘)معٌن"أج

لال الطبري:" ٌمول: إنا دمرنا التسعة الرهط الذٌن ٌفسدون فً األرض من لوم صالح  
 .(ٙ)ولومهم من ثمود أجمعٌن، فلم نبك منهم أحدا"

 .(2)على االبتداء ،«إنّا »ولرئ:  
 

 المرآن
 [ ٕ٘({ ]النمل : ٕ٘}فَتِْلَن بٌُُوتُُهْم َخاِوٌَةً بَِما َظلَُموا إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن )

 التفسٌر:
فتلن مساكنهم خالٌة لٌس فٌها منهم أحد، أهلكهم هللا; بسبب ظلمهم ألنفسهم بالشرن، وتكذٌب 

ون ما فعلناه بهم، وهذه سنتنا فٌمن ٌكذب نبٌهم. إن فً ذلن التدمٌر واإلهبلن لَعظة لموم ٌعلم
 المرسلٌن.
[، أي:" فتلن مساكنهم خالٌة ٕ٘لوله تعالى:}فَتِْلَن بٌُُوتُُهْم َخاِوٌَةً بَِما َظلَُموا{ ]النمل :  

 .(1)لٌس فٌها منهم أحد، أهلكهم هللا; بسبب ظلمهم ألنفسهم بالشرن، وتكذٌب نبٌهم"
 .(5)روا"لال السمعانً:" أي: خالٌة بما كف 
لال الطبري:ٌمول:" فتلن مساكنهم خاوٌة خالٌة منهم، لٌس فٌها منهم أحد، لد أهلكهم هللا  

 .(ٔ)فؤبادهم بظلمهم أنفسهم بشركهم باهلل، وتكذٌبهم رسولهم"
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 .(ٕ)عن ابن عباس، لوله:"}فتلن بٌوتهم{، لال: فتلن منازلهم" 
}خاوٌة{، لال: والخاوٌة سموط أعبلها على أسافلها، وبه فً  عن ابن عباس، لوله:" 

 .(ٖ)لوله: بما ظلموا ٌمول بما كفروا"
 .(ٗ)عن الضحان، لوله:"} خاوٌة{، لال: خواإها خرابها" 
 أكثر المراء نصب }خاوٌة{ على الحال، المعنى: فانظر إلى بٌوتهم لال الزجاج:" 

 .(٘)خاوٌة بما ظلموا"
[، أي:" إن فً ذلن التدمٌر ٕ٘فًِ َذِلَن آَلٌَةً ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن{ ]النمل :  لوله تعالى:}إِنَّ  

 .  (ٙ)واإلهبلن لَعظة لموم ٌعلمون ما فعلناه بهم، وهذه سنتنا فٌمن ٌكذب المرسلٌن"
لال الطبري:ٌمول:" إن فً فعلنا بثمود ما لصصنا علٌن ٌا دمحم من المصة، لعظة لمن  

 .(2)علنا، من لومن الذٌن ٌكذبونن فٌما جبتهم به من عند ربن وعبرة"ٌعلم فعلنا بهم ما ف
 .(1)لال السمعانً:" }لموم ٌعلمون{، أي: ٌعلمون تدبٌرنا ومكرنا بالكفار" 
 .(5)عن ابن عباس: "}إن فً ذلن آلٌة{، لال: عبلمة" 
 

 المرآن
ٌْنَا الَِّذٌَن آَمنُوا َوَكانُوا ٌَتَّمُوَن )  [ ٖ٘({ ]النمل : ٖ٘}َوأَْنَج

 التفسٌر:
وأنجٌنا مما حلَّ بثمود من الهبلن صالًحا علٌه السبلم والمإمنٌن به، الذٌن كانوا ٌتمون بإٌمانهم 

 عذاب هللا.
ٌْنَا الَِّذٌَن آَمنُوا{ ]النمل :   ٌنا مما حلَّ بثمود من الهبلن [، أي:" وأنجٖ٘لوله تعالى:}َوأَْنَج

 .(ٓٔ)صالًحا علٌه السبلم والمإمنٌن به"
لال الطبري:" ٌمول: وأنجٌنا من نممتنا وعذابنا الذي أحللناه بثمود رسولنا صالحا  

 .(ٔٔ)والمإمنٌن به"
 .(ٕٔ)لال المرطبً: أي:" }وأنجٌنا الذٌن آمنوا{ بصالح" 
 .(ٖٔ)صالحا ومن معه" لال البٌضاوي:أي:" 
َّمُوَن{ ]النمل :   [، أي:" الذٌن كانوا ٌتمون بإٌمانهم عذاب ٖ٘لوله تعالى:}َوَكانُوا ٌَت
 .(ٔ)هللا"
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 .(ٕ)لال المرطبً: أي: "}وكانوا ٌتمون{ هللا وٌخافون عذابه" 
لال الطبري:" ٌمول: وكانوا ٌتمون بإٌمانهم، وبتصدٌمهم صالحا الذي حل بمومهم من  

، فكذلن ننجٌن ٌا دمحم وأتباعن، عند إحبللنا عموبتنا بمشركً ثمود ما حل بهم من عذاب هللا
لومن من بٌن أظهرهم. وذكر أن صالحا لما أحل هللا بمومه ما أحل، خرج هو والمإمنون به إلى 

 .(ٖ)الشام، فنزل رملة فلسطٌن"
 .(ٗ)وكانوا ٌتمون الكفر والمعاصً فلذلن خصوا بالنجاة" لال البٌضاوي:" 
وفً المصة: أن لوم صالح لما أهلكهم هللا تعالى جاء صالح إلى مكة  لال السمعانً:" 

 .(٘)وتوفً بها، وكذلن هود علٌه السبلم"
 [:ٖ٘-ٓ٘فوابد اآلٌات:]

 تمرٌر لاعدة: }َوال ٌَِحٌُك اْلَمْكُر السٌَُِّّا إاِلَّ بِؤَْهِلِه{ . -ٔ
 لع.تمرٌر أن دٌار الظالمٌن مآلها الخراب فالظلم ٌذر الدٌار ببل  -ٕ

، (ٙ)«لو كان الظلم بٌتا فً الجنة لسلط هللا علٌه الخراب»فً الخبر:  لال المشٌري:" 
فالنفوس إذا ظلمت بزالتها خربت بلحولها شإم الذلة حتى ٌتعود صاحبها الكسل، وٌستوطن 
مركب الفشل، وٌحرم التوفٌك، وٌتوالى علٌه الخذالن ولسوة الملب وجحود العٌن وانتفاء تعظٌم 

 ة من الملب. الشرٌع
وأصحاب الملوب إذا ظلموها بالؽفلة ولم ٌحاولوا طردها عن للوبهم.. خربت للوبهم 
حتى تمسو بعد الرأفة، وتجؾ بعد الصفوة. فخراب النفوس باستٌبلء الشهوة والهفوة، وخراب 
الملوب باستٌبلء الؽفلة والمسوة، وخراب األرواح باستٌبلء الحجبة والولفة، وخراب األسرار 

 .(2)استٌبلء الؽٌبة والوحشة"ب
 تمرٌر أن اإلٌمان والتموى هما سبب النجاة ألن والٌة هللا للعبد تتم بهما. -ٖ
 

 المرآن
َجاَل َشْهَوةً ِمْن ٗ٘}َولُوًطا إِْذ لَاَل ِلمَْوِمِه أَتَؤْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َوأَْنتُْم تُْبِصُروَن ) ( أَبِنَُّكْم لَتَؤْتُوَن الّرِ

 [ ٘٘-ٗ٘({ ]النمل: ٘٘اِء بَْل أَْنتُْم لَْوٌم تَْجَهلُوَن )ُدوِن النِّسَ 
 التفسٌر:

واذكر لوًطا إذ لال لمومه: أتؤتون الفعلة المتناهٌة فً المبح، وأنتم تعلمون لبحها؟ أإنكم لتؤتون 
الرجال فً أدبارهم للشهوة عوًضا عن النساء؟ بل أنتم لوم تجهلون حكَّ هللا علٌكم، فخالفتم بذلن 

ٌْتُم رسوله بفعلتكم المبٌحة التً لم ٌسبمكم بها أحد من العالمٌن.  أمره، وَعَص
[، أي:" واذكر لوًطا إذ ٗ٘لوله تعالى:}َولُوًطا إِْذ لَاَل ِلمَْوِمِه أَتَؤْتُوَن اْلفَاِحَشةَ { ]النمل:  

 .(1)لال لمومه: أتؤتون الفعلة المتناهٌة فً المبح"
لوطا إلى لومه، إذ لال لهم: ٌا لوم }أتؤتون الفاحشة وأنتم لال الطبري: ٌمول:" وأرسلنا  
 .(ٔ)تبصرون{"
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وهم أهل سدوم }أتؤتون -أي وأرسلنا لوطا، أو اذكر لوطا.}إذ لال لمومه{  لال المرطبً:" 
 .(ٕ)الفاحشة{: الفعلة المبٌحة الشنٌعة"

 .(ٖ)عن ابن عباس، لوله: "}أتؤتون الفاحشة{، ٌعنً: األدبار" 
لجوٌرٌة شن الصلت لال:" لال علً على المنبر: سلوا. فمال ابن الكواء: تإتى عن أبً ا 

 .(ٗ)النساء فً أعجازهن: فمال علً: سفلت سفل هللا بن. ألم تسمع إلى لوله: }أتؤتون الفاحشة{"
 .(٘)[، أي:" وأنتم تعلمون لبحها؟"ٗ٘لوله تعالى:}َوأَْنتُْم تُْبِصُروَن{ ]النمل:  
 .(ٙ)وأنتم تعلمون أنها فاحشة، فهو أعظم لذنوبكم"أي:  لال الزجاج: 
 .(2)لال ابن فورن:" أي: ٌرى ذلن بعضكم من بعض عتوا وتمردا" 
لال الطبري: ٌمول:" }وأنتم تبصرون{ أنها فاحشة; لعلمكم بؤنه لم ٌسبمكم إلى ما تفعلون  

 .(1)من ذلن أحد"
أنها فاحشة، وذلن أعظم لذنوبكم. ولٌل: ٌؤتً بعضكم بعضا وأنتم  لال المرطبً:أي:" 

 .(5)تنظرون إلٌه. وكانوا ال ٌستترون عتوا منهم وتمردا"
أي: تعلمون أنها فاحشة. ولٌل : ٌراها بعضكم من بعض فبل تستترون  لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)عنها"
َجاَل َشْهَوةً   [، أي:" أإنكم لتؤتون ِ٘٘مْن ُدوِن النَِّساِء{ ]النمل:  لوله تعالى:}أَبِنَُّكْم لَتَؤْتُوَن الّرِ

 .(ٔٔ)الرجال فً أدبارهم للشهوة عوًضا عن النساء؟"
لال الطبري: ٌمول:" }أبنكم لتؤتون الرجال شهوة{ منكم بذلن من دون فروج النساء التً  

 .(ٕٔ)أباحها هللا لكم بالنكاح"
 .(ٖٔ)ل نسابهم"لال مجاهد: "إنما تعلم لوم لوط اللوطٌة من لب 
[، أي:" بل أنتم لوم تجهلون حكَّ هللا ٘٘لوله تعالى:}بَْل أَْنتُْم لَْوٌم تَْجَهلُوَن{ ]النمل:  

ٌْتُم رسوله بفعلتكم المبٌحة التً لم ٌسبمكم بها أحد من  علٌكم، فخالفتم بذلن أمره، وَعَص
 . (ٗٔ)العالمٌن"
هاء جهلة بعظٌم حك هللا علٌكم، لال الطبري: " ٌمول: ما ذلن منكم إال أنكم لوم سف 

 .(ٔ)فخالفتم لذلن أمره، وعصٌتم رسوله"
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 [:٘٘-ٗ٘فوابد اآلٌتٌن:]
 بٌان ما كان علٌه لوم لوط من الفساد والهبوط العملً والخلمً. -ٔ
 تحرٌم فاحشة اللواط وأنها ألبح شًء وأن فاعلها أحط من البهابم. -ٕ
من الطاعة، وبما لدٌه من عذاب وما عنده من نعٌم بٌان أن الجهل باهلل تعالى وما ٌجب له  -ٖ

ممٌم هو سبب كل شر فً األرض وفساد. ولذا كان الطرٌك إلى إصبلح البشر هو تعرٌفهم باهلل 
تعالى حتى إذا عرفوه وآمنوا به أمكنهم أن ٌستمٌموا فً الحٌاة على منهج اإلصبلح المهًء 

 للسعادة والكمال.
 

 المرآن
({ ٙ٘لَْوِمِه إاِلَّ أَْن لَالُوا أَْخِرُجوا آَل لُوٍط ِمْن لَْرٌَتُِكْم إِنَُّهْم أُنَاٌس ٌَتََطهَُّروَن ) }فََما َكاَن َجَوابَ 

 [ ٙ٘]النمل : 
 التفسٌر:

فما كان لموم لوط جواب له إال لول بعضهم لبعض: أَْخرجوا آل لوط من لرٌتكم، إنهم أناس 
 تهزاًء بهم. ٌتنزهون عن إتٌان الذكران. لالوا لهم ذلن اس

لوله تعالى:}فََما َكاَن َجَواَب لَْوِمِه إاِلَّ أَْن لَالُوا أَْخِرُجوا آَل لُوٍط ِمْن لَْرٌَتُِكْم{ ]النمل :  
 .(ٕ)[، أي:" فما كان لموم لوط جواب له إال لول بعضهم لبعض: أَْخرجوا آل لوط من لرٌتكم"ٙ٘

إذ نهاهم عما أمره هللا بنهٌهم عنه من لال الطبري:ٌمول:" فلم ٌكن لموم لوط جواب له،  
 .(ٖ)إتٌان الرجال، إال لٌل بعضهم لبعض: }أخرجوا آل لوط من لرٌتكم{"

أي : فؤخرجوهم من بٌن أظهركم فإنهم ال ٌصلحون لمجاورتكم فً  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)ببلدكم. فعزموا على ذلن ، فدمر هللا علٌهم وللكافرٌن أمثالها "

[، أي:" إنهم أناس ٌتنزهون عن إتٌان ُٙ٘هْم أُنَاٌس ٌَتََطهَُّروَن{ ]النمل : لوله تعالى:}إِنَّ  
 .(٘)الذكران. لالوا لهم ذلن استهزاًء بهم"

 .(ٙ)لال الطبري:أي:" عما نفعله نحن من إتٌان الذكران فً أدبارهم" 
من لال مماتل:" ٌعنً: ٌتنزهون عن إتٌان الرجال فإنا ال نحب أن ٌكون بٌن أظهرنا  

 .(2)ٌنهانا عن عملنا"
 .(1)أي : ٌتحرجون من فعل ما تفعلونه ، ومن إلراركم على صنٌعكم" لال ابن كثٌر:" 
لال لوم لوط هذا للوط ولمن آمن معه، على جهة الهزإ بهم ألنهم تطهروا  لال الزجاج:" 

 .(5)عن أدبار الرجال وأدبار النساء"
 .(ٓٔ)ٌتحرجون"عن السدي، "}إنهم أناس ٌتطهرون{، لال:  
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إنهم أناس ٌتطهرون{، لال: من أعمالهم الخبٌثة التً كانوا ٌعملون:  عن ابن زٌد، "} 
 .(ٔ)إتٌانهم الرجال"

عن ابن عباس، لوله: "}أناس ٌتطهرون{، لال: من إتٌان الرجال والنساء فً  
 . (ٕ)أدبارهن"
 .(ٖ)من أدبار الرجال والنساء، استهزاء بهم ٌمولون ذلن" لال مجاهد:" 
 .(ٗ)ٌمول: عابوهم بؽٌر عٌب، وذموهم بؽٌر ذم" لال لتادة:" 
 

 المرآن
ْرنَاَها ِمَن اْلؽَابِِرٌَن ) ٌْنَاهُ َوأَْهلَهُ إاِلَّ اْمَرأَتَهُ لَدَّ  [ 4٘({ ]النمل : 4٘}فَؤَْنَج

 التفسٌر:
البالٌن فً العذاب فؤنجٌنا لوًطا وأهله من العذاب الذي سٌمع بموم لوط، إال امرأته لدَّرناها من 
 حتى تهلن مع الهالكٌن; ألنها كانت عونًا لمومها على أفعالهم المبٌحة راضٌة بها.

ٌْنَاهُ َوأَْهلَهُ إِالَّ اْمَرأَتَهُ{ ]النمل :   [، أي:" فخلصناه هو وأهله من 2٘لوله تعالى:}فَؤَْنَج
 .(٘)العذاب الوالع بالموم إال امرأته"

 .(ٙ)ا وأهله سوى امرأته من عذابنا حٌن أحللناه بهم"لال الطبري:" فؤنجٌنا لوط 
[، أي:" جعلناها بمضابنا وتمدٌرنا من 2٘لوله تعالى:}لَدَّْرنَاَها ِمَن اْلؽَابِِرٌَن{ ]النمل :  

 .(2)المهلكٌن، البالٌن فً العذاب"
 .(1)لال الطبري:" ٌمول: فإن امرأته لدرناها: جعلناها بتمدٌرنا من البالٌن" 
أي : من الهالكٌن مع لومها ; ألنها كانت ردًءا لهم على دٌنهم ، وعلى  بن كثٌر:"لال ا 

طرٌمتهم فً رضاها بؤفعالهم المبٌحة ، فكانت تدل لومها على ضٌفان لوط ، لٌؤتوا إلٌهم ، ال أنها 
 .(5)كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال كرامة لها"

لما ولج رسل هللا على لوط ظن لوط أنهم ضٌفان. لال: فؤخرج بناته  لال ابن عباس:" 
بالطرٌك وجعل ضٌفانه بٌنه وبٌن بناته لال: }وجاءه لومه ٌهرعون إلٌه لال هإالء بناتً هن 
أطهر لكم{ إلى لوله: }ركن شدٌد { لال: فالتفت إلٌه جبرٌل فمال: ال تخؾ إنا رسل ربن لن 

مس أعٌنهم فانطلموا عمٌا ٌركب بعضهم بعضا، حتى خرجوا إلى ٌصلوا إلٌن لال: فلما دنوا ط
الذٌن بالباب فمالوا: جبناكم من عند أسحر الناس، طمست أبصارنا. لال: فانطلموا ٌركب بعضهم 
بعضا، حتى دخلوا المدٌنة، فكان فً جوؾ اللٌل. فرفعت حتى إنهم لٌسمعون صوت الطٌر فً 

االبتفاكة أهلكته، لال: ومن خرج معها اتبعه حجر حٌث  جو السماء، ثم للبت علٌهم فمن أصابته
 .(ٓٔ)كان فمتله"
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 المرآن
ٌِْهْم َمَطًرا فََساَء َمَطُر اْلُمْنَذِرٌَن )  [ 4٘({ ]النمل : 4٘}َوأَْمَطْرنَا َعلَ

 التفسٌر:
وأمطرنا علٌهم من السماء حجارة ِمن طٌن مهلكة، فمَبَُح مطر المنَذرٌن، الذٌن لامت علٌهم 

 ة.الحج
ٌِْهْم َمَطًرا{ ]النمل :   [، أي:" وأمطرنا علٌهم من السماء 1٘لوله تعالى:}َوأَْمَطْرنَا َعلَ

 .(ٔ)حجارة ِمن طٌن مهلكة"
 .(ٕ)لال الطبري:" وهو إمطار هللا علٌهم من السماء حجارة من سجٌل" 
أي : حجارة من سجٌل منضود مسومة عند ربن وما هً من الظالمٌن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)ببعٌد "
[، أي:" فمَبَُح مطر المنذَرٌن، الذٌن لامت 1٘لوله تعالى:}فََساَء َمَطُر اْلُمْنذَِرٌَن{ ]النمل :  

 .(ٗ)علٌهم الحجة"
لال الطبري:" ٌمول: فساء ذلن المطر مطر الموم الذٌن أنذرهم هللا عمابه على معصٌتهم  

 .(٘)إٌاه، وخوفهم بؤسه بإرسال الرسول إلٌهم بذلن"
أي : الذٌن لامت علٌهم الحجة ، ووصل إلٌهم اإلنذار ، فخالفوا الرسول  لال ابن كثٌر:" 

وا بإخراجه من بٌنهم" وكذبوه ، َوهمُّ
(ٙ). 

فؤدخل مٌكابٌل وهو صاحب العذاب جناحه حتى بلػ أسفل األرض  لال وهب بن منبه:" 
ٌكن منهم فً المرٌة حٌث ثم حمل لراهم فملبها علٌهم، ونزلت حجارة من السماء فتبعث من لم 

 .(2)كانوا، فؤهلكهم هللا كلهم، ونجً لوط وأهله إال امرأته"
 [:1٘-ٙ٘فوابد اآلٌات:]

 بٌان سنة أن الظلمة إذا أعٌتهم الحجج والبراهٌن ٌفزعون إلى الموة. -ٔ
 بٌان سنة أن المرء إذا أْدمن على لبح لول أو عمل ٌصبح ؼٌر لبٌح عنده. -ٕ
 أولٌاءه وإهبلكه أعداءه بعد إصرار المنَذرٌن على الكفر والمعاصً. سنة إنجاء هللا -ٖ
 
 

 المرآن
ا ٌُْشِرُكوَن ) ٌٌْر أَمَّ ُ َخ ِ َوَساَلٌم َعلَى ِعبَاِدِه الَِّذٌَن اْصَطفَى آّلِلَّ  [ 4٘({ ]النمل : 4٘}لُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 التفسٌر:
َمنَةٌ على عباده الذٌن تخٌرهم لرسالته، ثم : الثناء والشكر هلل، وسبلم منه، وأَ -أٌها الرسول-لل 

اسؤل مشركً لومن هل هللا الذي ٌملن النفع والضر خٌر أو الذي ٌشركون من دونه، ممن ال 
 .(1)ٌملن لنفسه وال لؽٌره نفعًا وال ضًرا؟"
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ِ َوَسبَلٌم َعلَى ِعبَاِدِه الَِّذٌَن اْصَطفَى{ ]النمل :   -[، أي:" لل 5٘لوله تعالى:}لُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ
 .(ٔ): الثناء والشكر هلل، وسبلم منه، وأََمنَةٌ على عباده الذٌن تخٌرهم لرسالته"-أٌها الرسول
ِ { أي : على نعَمه على  لال ابن كثٌر:"  ٌمول تعالى آمًرا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌمول : } اْلَحْمُد ّلِِلَّ

ى ما اتصؾ به من الصفات العُلى واألسماء عباده ، من النعم التً ال تعد وال تحصى ، وعل
الحسنى ، وأن ٌَُسلِّم على عباد هللا الذٌن اصطفاهم واختارهم ، وهم رسله وأنبٌاإه الكرام ، 
علٌهم من هللا الصبلة والسبلم ، هكذا لال عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ، وؼٌره : إن المراد 

ا بعباده الذٌن اصطفى : هم األنبٌاء ، لال : وه ةِ َعمَّ و كموله تعالى : } ُسْبَحاَن َربَِّن َرّبِ اْلِعزَّ
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن { ]الصافات :   .(ٕ)["1ٕٔ - 1ٌَِٓٔصفُوَن * َوَسبلٌم َعلَى اْلُمْرَسِلٌَن * َواْلَحْمُد ّلِِلَّ

 . (ٖ)«هم أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، رضً هللا عنهم أجمعٌن»ولال الثوري ، والسدي :  
أصحاب دمحم اصطفاهم وعن ابن عباس،: "} َوَسبلٌم َعلَى ِعبَاِدِه الَِّذٌَن اْصَطفَى { لال : 

 .(ٗ)"هللا لنبٌه
لال ابن كثٌر:"وال منافاة ، فإنهم إذا كانوا من عباد هللا الذٌن اصطفى ، فاألنبٌاء بطرٌك 

ما ذكر لهم ما فعل بؤولٌابه  األولى واألحرى ، والمصد أن هللا تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد
من النجاة والنصر والتؤٌٌد ، وما أحل بؤعدابه من الخزي والنكال والمهر ، أن ٌحمدوه على 

 .(٘)جمٌع أفعاله ، وأن ٌسلموا على عباده المصطفٌن األخٌار"
حدانٌته لال الزمخشري:" أمر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌتلو هذه اآلٌات الناطمة بالبراهٌن على و 

ولدرته على كل شًء وحكمته، وأن ٌستفتح بتحمٌده والسبلم على أنبٌابه والمصطفٌن من عباده. 
وفٌه تعلٌم حسن، وتولٌؾ على أدب جمٌل، وبعث على التٌمن بالذكرٌن، والتبرن بهما، 
واالستظهار بمكانهما على لبول ما ٌلمى إلى السامعٌن وإصؽابهم إلٌه، وإنزاله من للوبهم 

نزلة التً ٌبؽٌها المسمع. ولمد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر هذا األدب، الم
فحمدوا هللا عز وجل وصلوا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمام كل علم مفاد ولبل كل عظة وتذكرة، وفً 

انً وؼٌر ذلن من مفتتح كل خطبة، وتبعهم المترسلون فؤجروا علٌه أوابل كتبهم فً الفتوح والته
 الحوادث التً لها شؤن. 

ولٌل: هو متصل بما لبله، وأمر بالتحمٌد على الهالكٌن من كفار األمم والصبلة على 
 األنبٌاء علٌهم السبلم وأشٌاعهم الناجٌن. 

ولٌل: هو خطاب للوط علٌه السبلم، وأن ٌحمد هللا على هبلن كفار لومه، وٌسلم على 
 .(ٙ)هلكتهم وعصمه من ذنوبهم" من اصطفاه هللا ونجاه من

ا ٌُْشِرُكوَن{ ]النمل :   ٌٌْر أَمَّ ُ َخ [، أي:" ثم اسؤل مشركً لومن: هل هللا 5٘لوله تعالى:}آّلِلَّ
الذي ٌملن النفع والضر خٌر أو الذي ٌشركون من دونه، ممن ال ٌملن لنفسه وال لؽٌره نفعًا وال 

 . (2)ضًرا؟"
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 .(ٔ)استفهام إنكار على المشركٌن فً عبادتهم مع هللا آلهة أخرى" لال ابن كثٌر:" 
ٌمول تعالى ذكره; لل ٌا دمحم لهإالء الذٌن زٌنا لهم أعمالهم من لومن فهم  لال الطبري:" 

ٌعمهون: آهلل الذي أنعم على أولٌابه هذه النعم التً لصها علٌكم فً هذه السورة، وأهلن أعداءه 
وؾ العذاب التً ذكرها لكم فٌها خٌر، أما تشركون من أوثانكم التً ال بالذي أهلكهم به من صن

تنفعكم وال تضركم، وال تدفع عن أنفسها، وال عن أولٌابها سوءا، وال تجلب إلٌها وال إلٌهم نفعا؟ 
ٌمول: إن هذا األمر ال ٌشكل على من له عمل، فكٌؾ تستجٌزون أن تشركوا عبادة من ال نفع 

 .(ٕ)ضر عنكم فً عبادة من بٌده النفع والضر، وله كل شًء؟"عنده لكم، وال دفع 
 .(ٖ)ٌعنً لوله: }أما ٌشركون{، ٌمول: عما أشرن المشركون" لال السدي:" 
لال الزمخشري:" معلوم أن ال خٌر فٌما أشركوه أصبل حتى ٌوازن بٌنه وبٌن من هو  

وذلن أنهم آثروا عبادة  خالك كل خٌر ومالكه، وإنما هو إلزام لهم وتبكٌت وتهكم بحالهم،
األصنام على عبادة هللا، وال ٌإثر عالل شٌبا على شًء إال لداع ٌدعوه إلى إٌثاره من زٌادة خٌر 
ومنفعة، فمٌل لهم، مع العلم بؤنه ال خٌر فٌما آثروه، وأنهم لم ٌإثروه لزٌادة الخٌر ولكن هوى 

التمٌٌز ونبذهم المعمول ولٌعلموا  وعبثا، لٌنبهوا على الخطإ المفرط والجهل المورط وإضبللهم
أن اإلٌثار ٌجب أن ٌكون للخٌر الزابد. ونحوه ما حكاه عن فرعون: }أم أنا خٌر من هذا الذي 

 .(ٗ)هو مهٌن{، مع علمه أنه لٌس لموسى مثل أنهاره التً كانت تجرى تحته"
 

 المرآن
ْن َخلََك السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْنبَتْنَا بِِه َحَدابَِك َذاَت بَْهَجةٍ  َما َكاَن  }أَمَّ

ِ بَْل ُهْم لَْوٌم ٌَْعِدلُوَن )  [ ٓٙ({ ]النمل : ٓٙلَُكْم أَْن تُْنبِتُوا َشَجَرَها أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ
 التفسٌر:
َمن خلك السموات واألرض، وأنزل لكم من السماء ماء، فؤنبت به حدابك ذات منظر  واسؤلهم

حسن؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، لوال أن هللا أنزل علٌكم الماء من السماء. إن عبادته سبحانه 
هً الحك، وعبادة ما سواه هً الباطل. أمعبود مع هللا فعل هذه األفعال حتى ٌُعبد معه وٌُشرن 

بل هإالء المشركون لوم ٌنحرفون عن طرٌك الحك واإلٌمان، فٌسوون باهلل ؼٌره فً العبادة به؟ 
 والتعظٌم.
ْن َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض{ ]النمل :   [، أي:" واسؤلهم َمن خلك ٓٙلوله تعالى:}أَمَّ

 .(٘)السموات واألرض"
ادة ما تعبدون من أوثانكم ٌمول تعالى ذكره للمشركٌن به من لرٌش: أعب لال الطبري:" 

 .(ٙ)التً ال تضر وال تنفع خٌر، أم عبادة من خلك السموات واألرض؟"
لال الزمخشري:" تمرٌر لهم بؤن من لدر على خلك العالم خٌر من جماد ال ٌمدر على  
 .(2)شًء"
ثم شرع تعالى ٌبٌن أنه المنفرد بالخلك والرزق والتدبٌر دون ؼٌره ،  لال ابن كثٌر:" 
ْن َخلََك السََّمَواِت َواألْرَض { أي : تلن السموات بارتفاعها وصفابها ، وما جعل فٌها فما ل : } أَمَّ
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من الكواكب النٌرة والنجوم الزاهرة واألفبلن الدابرة ، واألرض باستفالها وكثافتها ، وما جعل 
والثمار والبحور  فٌها من الجبال واألوعار والسهول ، والفٌافً والمفار ، واألشجار والزروع ،

 .(ٔ)والحٌوان على اختبلؾ األصناؾ واألشكال واأللوان وؼٌر ذلن"
} أمن { فً هذه اآلٌات كلها تمدٌره : أمن ٌفعل هذه األشٌاء َكَمْن ال ٌمدر  لال ابن كثٌر:" 

على شًء منها ؟ هذا معنى السٌاق وإن لم ٌذكر اآلخر ; ألن فً لوة الكبلم ما ٌرشد إلى ذلن ، 
 .(ٕ)ولد لال : } آهلل خٌر أما ٌشركون {"

المدر فمال: سبحان هللا عن المعلى بن إسماعٌل، "أن رجبل أتى أبً بن كعب فسؤله، عن  
العظٌم، إن هللا خلك السموات، وخلك الخٌر والشر، فؤسعد بالخٌر من شاء، وأشمى بالشر من 

 .(ٖ)شاء"
 .(ٗ)عن لتادة لوله: "}خلك السماوات{، لال: خلك السموات لبل األرض" 
 ، بالتخفٌؾ. ووجهه أن ٌجعل بدال من هللا، كؤنه لال: أمن خلك«أمن»ولرأ األعمش:  

 .(٘)السماوات واألرض خٌر أم ما تشركون؟"
[، أي:" ٓٙلوله تعالى:}َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْنبَتْنَا بِِه َحَدابَِك َذاَت بَْهَجٍة{ ]النمل :  

 .(ٙ)وأنزل لكم من السماء ماء، فؤنبت به حدابك ذات منظر حسن"
ن مرٌدا به العٌون التً فجرها فً ٌعنً: مطرا، ولد ٌجوز أن ٌكو لال الطبري:" 

األرض; ألن كل ذلن من خلمه، }فؤنبتنا به{ ٌعنً بالماء الذي أنزل من السماء }حدابك{ وهً 
جمع حدٌمة، والحدٌمة: البستان علٌه حابط محوط، وإن لم ٌكن علٌه حابط لم ٌكن حدٌمة. ولوله: 

 .(2)}ذات بهجة{ ٌمول: ذات منظر حسن"
أي : جعله رزلا للعباد ، } فَؤَْنبَتْنَا بِِه َحَدابَِك { أي : بساتٌن } َذاَت بَْهَجٍة {  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)أي : منظر حسن وشكل بهً "
 .(5)عن الضحان، "}حدابك{، لال: البساتٌن،  }ذات بهجة{، لال: ذات حسن" 
 .(ٓٔ)عن لتادة، لوله: "}حدابك{، لال: النخل الحسان" 
 .(ٔٔ)لال: جنات. }ذات بهجة{، لال: ذات نضارة" عن لتادة، "}حدابك{، 
 .(ٕٔ)عن مجاهد، "}حدابك ذات بهجة{، الفماح مما ٌؤكل الناس واألنعام" 
البستان علٌه حابط: من اإلحداق وهو اإلحاطة. ولٌل «: الحدٌمة»لال الزمخشري:"  

الحسن، ألن ذات، ألن المعنى: جماعة حدابك ذات بهجة، كما ٌمال: النساء ذهبت. والبهجة: 
 .(ٔ)الناظر ٌبتهج به"
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لال الزمخشري:" فإن للت: أى: نكتة فً نمل اإلخبار عن الؽٌبة إلى التكلم عن ذاته فً 
 لوله: }فؤنبتنا{؟ 

للت: تؤكٌد معنى اختصاص الفعل بذاته، واإلٌذان بؤن إنبات الحدابك المختلفة األصناؾ 
واأللوان والطعوم والروابح واألشكال مع حسنها وبهجتها بماء واحد. ال ٌمدر علٌه إال هو وحده. 
أال ترى كٌؾ رشح معنى االختصاص بموله ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ومعنى الكٌنونة: 

 .(ٕ). أراد أن تؤتى ذلن محال من ؼٌره"االنبؽاء
عن سٌار، عن خالد بن ٌزٌد، لال: "كان عند عبد الملن بن مروان، فذكروا الماء، فمال 
خالد بن ٌزٌد: منه من السماء، ومنه ما ٌسمٌه الؽٌم من البحر فٌعذبه الرعد والبرق، فؤما ما كان 

 .(ٖ)ماء السماء" من البحر فبل ٌكون له نبات، وأما النبات فما كان من
[، أي:" ما كان لكم أن تنبتوا ٓٙلوله تعالى:}َما َكاَن لَُكْم أَْن تُْنبِتُوا َشَجَرَها{ ]النمل :  

 .(ٗ)شجرها، لوال أن هللا أنزل علٌكم الماء من السماء"
لال الطبري: ٌمول:" أنبتنا بالماء الذي أنزلناه من السماء لكم هذه الحدابك، إذ لم ٌكن لكم  
ال أنه أنزل علٌكم الماء من السماء، طالة أن تنبتوا شجر هذه الحدابك، ولم تكونوا لادرٌن على لو

 .(٘)ذهاب ذلن، ألنه ال ٌصلح ذلن إال بالماء"
أي : لم تكونوا تمدرون على إنبات شجرها ، وإنما ٌمدر على ذلن  لال ابن كثٌر:" 

سواه من األصنام واألنداد ، كما ٌعترؾ به الخالك الرازق ، المستمل بذلن المتفرد به ، دون ما 
 } ُ هإالء المشركون ، كما لال تعالى فً اآلٌة األخرى : } َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن َخلَمَُهْم لٌََمُولُنَّ َّللاَّ

ِد َمْوتَِها لٌََمُولُنَّ [ ، } َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن نزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْحٌَا بِِه األْرَض ِمْن بَعْ 12]الزخرؾ : 
ُ { ]العنكبوت :  [ أي : هم معترفون بؤنه الفاعل لجمٌع ذلن وحده ال شرٌن له ، ثم هم َّٖٙللاَّ

ٌعبدون معه ؼٌره مما ٌعترفون أنه ال ٌخلك وال ٌرزق ، وإنما ٌستحك أن ٌُفَرَد بالعبادة َمن هو 
 .(ٙ)المتفرد بالخلك والرزق"

رٌم بنت عمران: إن هللا أنبت بمدرته الشجر بؽٌر ؼٌث، لالت م لال وهب بن منبه:" 
 .(2)وإنه جعل بتلن المدرة الؽٌث حٌاة للشجر بعد ما خلك كل واحد منهما وحده"

ِ{ ]النمل :   [، أي:" أمعبود مع هللا فعل هذه األفعال حتى ٌُعبد ٓٙلوله تعالى:}أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ
 .(1)معه وٌُشرن به؟"

 .(5)لٌس مع هللا إله"لال سعٌد:" أي:  
 .(ٓٔ)لال الزمخشري:" أؼٌره ٌمرن به وٌجعل شرٌكا له" 
لال الطبري: ٌمول:" أمعبود مع هللا أٌها الجهلة خلك ذلن، وأنزل من السماء الماء،  

 .(ٔ)فؤنبت به لكم الحدابك؟ فموله: }أإله{ مردود على تؤوٌل: أمع هللا إله"
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أي : أإله مع هللا ٌعبد. ولد تبٌن لكم ، ولكل ذي لب مما ٌعرفون به أًٌضا  لال ابن كثٌر:" 
ِ { ]أي : أإله مع هللا[  أنه الخالك الرازق ، ومن المفسرٌن من ٌمول : معنى لوله : } أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ
هذا  فعل هذا. وهو ٌرجع إلى معنى األول ; ألن تمدٌر الجواب أنهم ٌمولون : لٌس ثَمَّ أحٌد فعل

معه ، بل هو المتفرد به. فٌمال : فكٌؾ تعبدون معه ؼٌره وهو المستمل المتفرد بالخلك والتدبٌر 
 .(ٕ)["2ٔ؟ كما لال : } أَفََمْن ٌَْخلُُك َكَمْن ال ٌَْخلُُك { ]النحل : 

 [، أي:" بل هإالء المشركون لوم ٌنحرفونٓٙلوله تعالى:}بَْل ُهْم لَْوٌم ٌَْعِدلُوَن{ ]النمل :  
 . (ٖ)عن طرٌك الحك واإلٌمان، فٌسوون باهلل ؼٌره فً العبادة والتعظٌم"

لال الطبري: ٌمول:" بل هإالء المشركون لوم ضبلل، ٌعدلون عن الحك، وٌجورون  
علٌه، على عمد منهم لذلن، مع علمهم بؤنهم على خطؤ وضبلل ولم ٌعدلوا عن جهل منهم، بؤن 

خلك السموات واألرض، وفعل هذه األفعال، ولكنهم  من ال ٌمدر على نفع وال ضر، خٌر ممن
 .(ٗ)عدلوا على علم منهم ومعرفة، التفاء منهم سنة من مضى لبلهم من آبابهم"

أي : ٌجعلون هلل عدال ونظًٌرا. وهكذا لال تعالى : } أَْم َمْن ُهَو لَانٌِت آنَاَء  لال ابن كثٌر:" 
ٌِْل َساِجًدا َولَابًِما ٌَْحذَُر اآلخِ  [ أي : أمن هو هكذا َكَمْن لٌس 5َرةَ َوٌَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه{ ]الزمر : اللَّ

اِب { كذلن ؟ ولهذا لال : } لُْل َهْل ٌَْستَِوي الَِّذٌَن ٌَْعلَُموَن َوالَِّذٌَن ال ٌَْعلَُموَن إِنََّما ٌَتََذكَُّر أُولُو األْلبَ 
ُ َصْدَرهُ لِ 5]الزمر :  ٌٌْل ِلْلمَاِسٌَِة لُلُوبُُهْم ِمْن [ ، } أَفََمْن َشَرَح َّللاَّ ئلْسبلِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِِّه فََو

ِ أُولَبَِن فًِ َضبلٍل ُمبٌٍِن { ]الزمر :  [ ، ولال } أَفََمْن ُهَو لَابٌِم َعلَى ُكّلِ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت{ ِٕٕذْكِر َّللاَّ
حركاتهم وسكناتهم ، ٌعلم الؽٌب جلٌله [ أي : أَمْن هو شهٌد على أفعال الخلك ، ٖٖ]الرعد : 

وحمٌره ، َكَمْن هو ال ٌعلم وال ٌسمع وال ٌبصر من هذه األصنام التً عبدوها ؟ ولهذا لال 
وُهْم { ]الرعد :  ِ ُشَرَكاَء لُْل َسمُّ  .(٘)[ ، وهكذا هذه اآلٌات الكرٌمات كلها"ٖٖ:}َوَجعَلُوا ّلِِلَّ

ال: اآللهة التً عبدوها عدلوها باهلل لٌس هلل عدل }بل هم لوم ٌعدلون{، ل عن ابن زٌد، " 
 .(ٙ)وال ند وال اتخذ صاحبة وال ولدا"

 .(2)عن مجاهد، لوله: "}ٌعدلون{، لال: ٌشركون" 
 .(1)لال الزمخشري:" لوله: }بل هم{ بعد الخطاب: أبلػ فً تخطبة رأٌهم"

 
 المرآن

ٌِْن َحاجِ  ٌَْن اْلبَْحَر ًَ َوَجعََل بَ ْن َجعََل اْْلَْرَض لََراًرا َوَجعََل ِخاَللََها أَْنَهاًرا َوَجعََل لََها َرَواِس ًزا أَإِلَهٌ }أَمَّ
ِ بَْل أَْكثَُرُهْم اَل ٌَْعلَُموَن )  [ ٔٙ({ ]النمل : َٔٙمَع َّللاَّ

 التفسٌر:
م األرض مستمًرا وجعل وسطها أنهاًرا، وجعل أعبادة ما تشركون بربكم خٌر أم الذي جعل لك

لها الجبال ثوابت، وجعل بٌن البحرٌن العذب والملح حاجًزا حتى ال ٌُفسد أحدهما اآلخر؟ أمعبود 
مع هللا فَعََل ذلن حتى تشركوه معه فً عبادتكم؟ بل أكثر هإالء المشركٌن ال ٌعلمون لَْدر عظمة 

 هللا، فهم ٌشركون به تملًٌدا وظلًما.
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ْن َجعََل اأْلَْرَض لََراًرا{ ]النمل :   [، أي:" أعبادة ما تشركون بربكم ٔٙلوله تعالى:}أَمَّ
 .(ٔ)خٌر أم الذي جعل لكم األرض مستمًرا"

لال الطبري: ٌمول:" أعبادة ما تشركون أٌها الناس بربكم خٌر وهو ال ٌضر وال ٌنفع،  
 .(ٕ)د بكم"أم الذي جعل األرض لكم لرارا تستمرون علٌها ال تمٌ

أي : لارة ساكنة ثابتة ، ال تمٌد وال تتحرن بؤهلها وال ترجؾ بهم ، فإنها  لال ابن كثٌر:" 
لو كانت كذلن لما طاب علٌها العٌش والحٌاة ، بل جعلها من فضله ورحمته مهاًدا بساًطا ثابتة ال 

ُ الَِّذي َجعََل لَُكُم األْرَض لََراًرا وَ  السََّماَء تتزلزل وال تتحرن ، كما لال فً اآلٌة األخرى : } َّللاَّ
 .(ٖ)["ٗٙبِنَاًء { ]ؼافر : 
 .(ٗ)[، أي:" وجعل وسطها أنهاًرا"ٔٙلوله تعالى:}َوَجعََل ِخبَللََها أَْنَهاًرا{ ]النمل :  
 .(٘)لال الطبري: " ٌمول: بٌنها أنهارا" 
أي : جعل فٌها األنهار العذبة الطٌبة تشمها فً خبللها ، وصرفها فٌها ما  لال ابن كثٌر:" 
نهار كبار وصؽار وبٌن ذلن ، وسٌرها شرلًا وؼربًا وجنوبًا وشماال بحسب مصالح عباده بٌن أ

فً ألالٌمهم وألطارهم حٌث ذرأهم فً أرجاء األرض ، َسٌََّر لهم أرزالهم بحسب ما ٌحتاجون 
 .(ٙ)إلٌه"

{ ]النمل :   ًَ  .(2)[، أي:" وجعل لها الجبال ثوابت"ٔٙلوله تعالى:}َوَجعََل لََها َرَواِس
 .(1)أي : جباال شامخة ترسً األرض وتثبتها ; لببل تمٌد بكم " لال ابن كثٌر:" 
 .(5)لال الطبري: " وهً ثوابت الجبال" 
 .(ٓٔ)عن لتادة، لوله: "}رواسً{، أي: جبال" 
 .(ٔٔ)أول جبل وضع على األرض أبو لبٌس" لال عطاء:" 
خلك هللا األرض جعلت تمٌد، فخلك هللا  عن أنس بن مالن، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "لما 

الجبال فؤلماها علٌها فاستمرت، فعجبت المبلبكة من خلك الجبال فمالت: ٌا رب هل من خلمن أشد 
من الجبال؟ لال: نعم الحدٌد فمالت: ٌا رب هل من خلمن أشد من الحدٌد؟ لال: نعم النار؟ لالت: 

ت: ٌا رب فهل من خلمن أشد من الماء؟ لال: نعم فهل من خلمن أشد من النار؟ لال: نعم الماء لال
الرٌح. لالت: ٌا رب فهل من خلمن أشد من الرٌح؟ لال: نعم ابن آدم ٌتصدق بٌمٌنه فٌخفٌها من 

 .(ٕٔ)شماله"
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ٌِْن َحاِجًزا{ ]النمل :   ٌَْن اْلبَْحَر [، أي:" وجعل بٌن البحرٌن العذب ٔٙلوله تعالى:}َوَجعََل بَ
 .(ٔ)ٌُفسد أحدهما اآلخر" والملح حاجًزا حتى ال

 .(ٕ)لال الطبري: " بٌن العذب والملح، أن ٌفسد أحدهما صاحبه" 
أي : جعل بٌن المٌاه العذبة والمالحة حاجًزا ، أي : مانعًا ٌمنعها من  لال ابن كثٌر:" 

 االختبلط ، لببل ٌفسد هذا بهذا وهذا بهذا ، فإن الحكمة اإللهٌة تمتضً بماء كل منهما على صفته
الممصودة منه ، فإن البحر الحلو هو هذه األنهار السارحة الجارٌة بٌن الناس. والممصود منها : 
أن تكون عذبة زالال تسمى الحٌوان والنبات والثمار منها. والبحار المالحة هً المحٌطة 
 باألرجاء واأللطار من كل جانب ، والممصود منها : أن ٌكون ماإها ملًحا أجاًجا ، لببل ٌفسد
ٌِْن َهَذا َعْذٌب فَُراٌت َوَهَذا ِمْلٌح أَُجاٌج  الهواء برٌحها ، كما لال تعالى : } َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلبَْحَر

ٌْنَُهَما بَْرَزًخا َوِحْجًرا َمْحُجوًرا { ]الفرلان :   .(ٖ)["َٖ٘وَجعََل بَ
وال العذب  ثم جعل بٌنهما حاجزا من أمره، ال ٌسٌل المالح على العذب لال الضحان:" 

 .(ٗ)على المالح"
 .(٘)عن الحسن، لوله: "}وجعل بٌن البحرٌن حاجزا{، لال: بحر فارس والروم" 
 .(ٙ)بحر فً السماء وبحر فً األرض" ولال مجاهد:" 
 .(2)هما بحر الشام وبحر العراق، والناس بٌنهما" ولال أسباط:" 
ِ{ ]النمل :   أي:" أمعبود مع هللا فَعََل ذلن حتى تشركوه معه [، ٔٙلوله تعالى:}أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ

 .(1)فً عبادتكم؟"
ِ { أي : فعل هذا ؟ أو ٌعبد على المول األول واآلخر ؟  لال ابن كثٌر:"  } أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ

 .(5)وكبلهما متبلزم صحٌح "
 .(ٓٔ)"لال الطبري: " }أإله مع هللا{ سواه فعل هذه األشٌاء فؤشركتموه فً عبادتكم إٌاه؟ 
[، أي:" بل أكثر هإالء المشركٌن ال ٔٙلوله تعالى:}بَْل أَْكثَُرُهْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]النمل :  

 .(ٔٔ)ٌعلمون لَْدر عظمة هللا، فهم ٌشركون به تملًٌدا وظلًما"
لال الطبري: ٌمول:" بل أكثر هإالء المشركٌن ال ٌعلمون لدر عظمة هللا، وما علٌهم من  

عبادة هللا ؼٌره، وما لهم من النفع فً إفرادهم هللا باأللوهة، وإخبلصهم  الضر فً إشراكهم فً
  .(ٕٔ)له العبادة، وبراءتهم من كل معبود سواه"

  .(ٖٔ)أي : فً عبادتهم ؼٌره " لال ابن كثٌر:" 
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 المرآن

ِ لَلِ  ْن ٌُِجٌُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا َدَعاهُ َوٌَْكِشُؾ السُّوَء َوٌَْجعَلُُكْم ُخلَفَاَء اْْلَْرِض أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ ٌاًل َما }أَمَّ
 [ ٕٙ({ ]النمل : ٕٙتََذكَُّروَن )
 التفسٌر:

 أعبادة ما تشركون باهلل خٌر أم الذي ٌجٌب المكروب إذا دعاه، وٌكشؾ السوء النازل به،
وٌجعلكم خلفاء لمن سبمكم فً األرض؟ أمعبود مع هللا ٌنعم علٌكم هذه النعم؟ للٌبل ما تذكرون 

 وتعتبرون، فلذلن أشركتم باهلل ؼٌره فً عبادته.
ْن ٌُِجٌُب اْلُمْضَطرَّ إَِذا َدَعاهُ َوٌَْكِشُؾ السُّوَء{ ]النمل :   [، أي:" أعبادة ما ٕٙلوله تعالى:}أَمَّ

 .(ٔ)أم الذي ٌجٌب المكروب إذا دعاه وٌكشؾ السوء النازل به"تشركون باهلل خٌر 
لال الطبري: ٌمول:" أم ما تشركون باهلل خٌر، أم الذي ٌجٌب المضطر إذا دعاه،  

  .(ٕ)وٌكشؾ السوء النازل به عنه؟"
ٌنبه تعالى أنه هو المدُعّو عند الشدابد ، المرُجّو عند النوازل ، كما لال :  لال ابن كثٌر:" 
[ ، ولال تعالى : } ثُمَّ إِذَا 2َٙوإَِذا َمسَُّكُم الضُّرُّ فًِ اْلبَْحِر َضلَّ َمْن تَْدُعوَن إاِل إٌَِّاهُ { ]اإلسراء : } 

ٌِْه تَْجؤَُروَن { ]النحل :  رُّ فَإِلَ ْن ٌُِجٌُب اْلُمْضَطرَّ إَِذا َدَعاهُ { َٖ٘مسَُّكُم الضُّ [. وهكذا لال هاهنا : } أَمَّ
 .(ٖ)و الذي ال ٌلجؤ المضطر إال إلٌه ، والذي ال ٌكشؾ ضر المضرورٌن سواه"أي : َمْن ه
 .(ٗ)عن ابن جرٌج، لوله: "}وٌكشؾ السوء{، لال: الضر" 
لال الزمخشري:" الضرورة: الحالة المحوجة إلى اللجإ. واالضطرار: افتعال منها.  

أحوجه مرض أو فمر  الذي«: المضطر»ٌمال: اضطره إلى كذا. والفاعل والمفعول: مضطر. و
 .(٘)أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجإ والتضرع إلى هللا"

ٌْمً ، عن رجل من بلهجٌم لال : "للت : ٌا رسول هللا ، إالم تدعو ؟   عن أبً تمٌمة الُهَج
لال : "أدعو إلى هللا وحده ، الذي إن َمّسن ضر فدعوته كشؾ عنن ، والذي إن أْضلَْلت بؤرض 

َرّد علٌن ، والذي إن أصابتن َسنة فدعوتَه أنبَت لن". لال : للت : أوصنً. لال :  لَْفر فدعوتَه
"ال تَُسبَّنَّ أحًدا ، وال تَْزَهدّن فً المعروؾ ، ولو أن تلمى أخان وأنت منبسط إلٌه وجهن ، ولو 
إٌان أن تُفرَغ من َدلون فً إناء المستمً ،  واتزر إلى نصؾ الساق ، فإن أبٌت فإلى الكعبٌن. و

 .(ٙ)ال ٌحب المخٌلة" -تبارن تعالى  -وإسبال اإلزار ، فإن إسبال اإلزار من المخٌلة ، وإن هللا 
ًَّ طاوس ٌعودنً ، فملت له : ادع هللا لً ٌا  عن عبٌد هللا بن أبً صالح لال : "دخل عل

 .(2)أبا عبد الرحمن. فمال : ادع لنفسن ، فإنه ٌجٌب المضطر إذا دعاه"
منبه : "لرأت فً الكتاب األول : إن هللا ٌمول : بعزتً إنه من اعتصم ولال وهب بن 

بً فإن كادته السموات ومن فٌهن ، واألرض بمن فٌها ، فإنً أجعل له من بٌن ذلن مخرًجا. 
ومن لم ٌعتصم بً فإنً أخسؾ به من تحت لدمٌه األرض ، فؤجعله فً الهواء ، فؤكله إلى 

 .(1)نفسه"
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حكى عنه أبو بكر دمحم بن داود الّدٌنََوري ،  -ر فً ترجمة رجل وذكر الحافظ ابن عساك
ِ الصوفً  ًّ لال هذا الرجل: "كنت أكاري على بؽل لً من دمشك إلى بلد  -المعروؾ بالّدلّ

الّزبََدانً ، فركب معً ذات مرة رجل ، فمررنا على بعض الطرٌك ، على طرٌك ؼٌر مسلوكة 
. فملت : ال خبَرةَ لً فٌها ، فمال : بل هً ألرب. فسلكناها ، فمال لً : خذ فً هذه ، فإنها ألرب

فانتهٌنا إلى مكان َوْعر وواد عمٌك ، وفٌه لتلى كثٌر ، فمال لً : أمسن رأس البؽل حتى أنزل. 
فنزل وتشمر ، وجمع علٌه ثٌابه ، وسل سكٌنا معه ولصدنً ، ففررت من بٌن ٌدٌه وتبعنً ، 

ما علٌه. فمال : هو لً ، وإنما أرٌد لتلن. فخوفته هللا والعموبة فلم فناشدته هللا وللت : خذ البؽل ب
ٌمبل ، فاستسلمت بٌن ٌدٌه وللت : إن رأٌت أن تتركنً حتى أصلً ركعتٌن ؟ فمال : صل 
ًَّ المرآن فلم ٌَحضرنً منه حرؾ واحد ، فبمٌت والفًا متحًٌرا  وعجل. فممت أصلً فَؤْرتِج عل

ْن ٌُِجٌُب اْلُمْضَطرَّ إَِذا َدَعاهُ وهو ٌمول : هٌه. افُرغ. فؤج رى هللا على لسانً لوله تعالى : } أَمَّ
َوٌَْكِشُؾ السُّوَء { ، فإذا أنا بفارس لد ألبل من فم الوادي ، وبٌده حربة ، فرمى بها الرجل فما 
الذي  أخطؤت فإاده ، فخر صرٌعًا ، فتعلمت بالفارس وللت : باهلل َمْن أنت ؟ فمال : أنا رسول هللا
 .(ٔ)ٌجٌب المضطر إذا دعاه ، وٌكشؾ السوء. لال : فؤخذت البؽل والحمل ورجعت سالما"

وذكر فً ترجمة "فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلٌة" لالت : هزم الكفار ٌوما 
المسلمٌن فً ؼزاة ، فولؾ َجَواد َجٌّد بصاحبه ، وكان من ذوي الٌسار ومن الصلحاء ، فمال 

وٌلن. إنما كنت أعّدن لمثل هذا الٌوم. فمال له الجواد : وما لً ال ألّصر وأنت للجواد : ما لن ؟ 
ًَّ عهد هللا أنً ال  تَكُل علوفتً إلى الّسواس فٌظلموننً وال ٌطعموننً إال الملٌل ؟ فمال : لن عل
ى صاحبه ، وكان ال ٌعلفه بع د أعلفن بعد هذا الٌوم إال فً ِحْجري. فجرى الجواد عند ذلن ، ونجَّ
ذلن إال فً ِحْجره ، واشتهر أمره بٌن الناس ، وجعلوا ٌمصدونه لٌسمعوا منه ذلن ، وبلػ ملن 
الروم أمُره ، فمال : ما تَُضام بلدة ٌكون هذا الرجل فٌها. واحتال لٌحّصله فً بلده ، فبعث إلٌه 

م ولومه ، حتى رجبل من المرتدٌن عنده ، فلما انتهى إلٌه أظهر له أنه لد َحُسنت نٌته فً اإلسبل
استوثك ، ثم خرجا ٌوما ٌمشٌان على جنب الساحل ، ولد واعد شخصا آخر من جهة ملن الروم 
لٌتساعدا على أسره ، فلما اكتنفاه لٌؤخذاه َرفَع طرفه إلى السماء ولال : اللهم ، إنه إنما َخَدعنً 

  .(ٕ)جل سالما"بن فاكفنٌهما بما شبت ، لال : فخرج سبعان إلٌهما فؤخذاهما ، ورجع الر
لد عم المضطرٌن بموله: }ٌجٌب المضطر إذا دعاه{، وكم من  لال الزمخشري:" 

 مضطر ٌدعوه فبل ٌجاب؟ 
للت: اإلجابة مولوفة على أن ٌكون المدعو به مصلحة، ولهذا ال ٌحسن دعاء العبد إال 

 طرٌك إلى شارطا فٌه المصلحة. وأما المضطر فمتناول للجنس مطلما، ٌصلح لكله ولبعضه، فبل
الجزم على أحدهما إال بدلٌل، ولد لام الدلٌل على البعض وهو الذي أجابته مصلحة، فبطل 

 .(ٖ)التناول على العموم"
[، أي:" وٌجعلكم خلفاء لمن سبمكم فً ٕٙلوله تعالى:}َوٌَْجعَلُُكْم ُخلَفَاَء اأْلَْرِض{ ]النمل :  
 .(ٗ)األرض"
 .(٘)لال لتادة:" أي: خلفا من بعده خلؾ" 
 .(ٙ)خلفاء لمن لبلهم من األمم" لال السدي:" 
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لال الطبري: " ٌمول: وٌستخلؾ بعد أمرابكم فً األرض منكم خلفاء أحٌاء  
  .(ٔ)ٌخلفونهم"
لال الزمخشري:أي:" خلفاء فٌها، وذلن توارثهم سكناها والتصرؾ فٌها لرنا بعد لرن.  

 .(ٕ)أو أراد بالخبلفة الملن والتسلط"
أي : ٌُْخلُؾ لَرنا لمرن لبلهم وَخلَفًا لسلؾ ، كما لال تعالى : } إِْن ٌََشؤْ  ر:"لال ابن كثٌ 

ٌَِّة لَْوٍم آَخِرٌَن { ]األنعام :  [ ، ولال ٌُْٖٖٔذِهْبُكْم َوٌَْستَْخِلْؾ ِمْن بَْعِدُكْم َما ٌََشاُء َكَما أَْنَشؤَُكْم ِمْن ذُّرِ
[ ٘ٙٔاألْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت { ]األنعام :  تعالى : } َوُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخبلبِؾَ 

[ ، أي : ٖٓ، ولال تعالى : } َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبلبَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ األْرِض َخِلٌفَةً { ]البمرة : 
ْم ُخلَفَاَء األْرِض { أي : لوًما ٌخلؾ بعضهم بعضا كما لدمنا تمرٌره. وهكذا هذه اآلٌة : } َوٌَْجعَلُكُ 

أمة بعد أمة ، وجٌبل بعد جٌل ، ولوًما بعد لوم. ولو شاء ألوجدهم كلهم فً ولت واحد ، ولم 
ٌجعل بعَضهم من ذرٌة بعض ، بل لو شاء لخلمهم كلهم أجمعٌن ، كما خلك آدم من تراب. ولو 

اة الجمٌع فً ولت شاء أن ٌجعلهم بعضهم من ذرٌة بعض ولكن ال ٌمٌت أحدا حتى تكون وف
واحد ، فكانت تضٌك علٌهم األرض وتضٌك علٌهم معاٌشهم وأكسابهم ، وٌتضرر بعضهم 
ببعض. ولكن التضت حكمته ولدرته أن ٌخلمهم من نفس واحدة ، ثم ٌكثرهم ؼاٌة الكثرة ، 
وٌذرأهم فً األرض ، وٌجعلهم لرونا بعد لرون ، وأمما بعد أمم ، حتى ٌنمضً األجل وتفرغ 

رٌة ، كما لدر ذلن تبارن وتعالى ، وكما أحصاهم وَعّدهم َعًدا ، ثم ٌمٌم المٌامة ، وٌُوفً كّل البَ 
 .(ٖ)عامل عمله إذا بلػ الكتاب أجله"

ِ{ ]النمل :    .(ٗ)[، أي:" أمعبود مع هللا ٌنعم علٌكم هذه النعم؟"ٕٙلوله تعالى:}أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ
سواه ٌفعل هذه األشٌاء بكم، وٌنعم علٌكم هذه لال الطبري: " ٌمول: أإله مع هللا  
  .(٘)النعم؟"
أي : ٌمدر على ذلن ، أو إله مع هللا ٌُْعبد ، ولد علم أن هللا هو المتفرد  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)بفعل ذلن"
[، أي:" للٌبل ما تذكرون وتعتبرون، فلذلن ٕٙلوله تعالى:}لَِلٌبًل َما تََذكَُّروَن{ ]النمل :  
 .(2)اهلل ؼٌره فً عبادته"أشركتم ب
لال الطبري: " ٌمول: تذكرا للٌبل من عظمة هللا وأٌادٌه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج  

  .(1)هللا علٌكم ٌسٌرا، فلذلن أشركتم باهلل ؼٌره فً عبادته"
لال الزمخشري:" أى: ٌذكرون تذكرا للٌبل. والمعنى: نفى التذكر، والملة تستعمل فً  

 .(5)معنى النفً"
أي : ما ألل تذكرهم فٌما ٌرشدهم إلى الحك ، وٌهدٌهم إلى الصراط  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)المستمٌم "
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 .(ٔ)أهل الذكر هم أهل المرآن" لال ابن زٌد:" 
 .(ٕ)، بالٌاء مع اإلدؼام. وبالتاء مع اإلدؼام والحذؾ«ٌذكرون»ولرئ:  
 

 المرآن
ٌَْن ٌََدْي َرْحَمتِِه أَإِلَهٌ  ٌَاَح بُْشًرا بَ ْن ٌَْهِدٌُكْم فًِ ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َوَمْن ٌُْرِسُل الّرِ ِ }أَمَّ َمَع َّللاَّ

ا ٌُْشِرُكوَن ) ُ َعمَّ  [ ٖٙ({ ]النمل : ٖٙتَعَالَى َّللاَّ
 التفسٌر:

بر والبحر إذا ضللتم فؤظلمت علٌكم أعبادة ما تشركون باهلل خٌر أم الذي ٌرشدكم فً ظلمات ال
السبل، والذي ٌرسل الرٌاح مبشرات بما ٌرحم به عباده ِمن ؼٌث ٌحًٌ موات األرض؟ أمعبود 

ه هللا وتمدَّس عما ٌشركون به ؼٌره.  مع هللا ٌفعل بكم شٌبًا من ذلن فتدعونه من دونه؟ تنزَّ
ْن ٌَْهِدٌُكْم فًِ ُظلَُماِت اْلبَرِّ   [، أي:" أعبادة ما َٖٙواْلبَْحِر{ ]النمل :  لوله تعالى:}أَمَّ

 .(ٖ)تشركون باهلل خٌر أم الذي ٌرشدكم فً ظلمات البر والبحر إذا ضللتم فؤظلمت علٌكم السبل"
لال الطبري: " أم ما تشركون باهلل خٌر، أم الذي ٌهدٌكم فً ظلمات البر والبحر إذا  

  .(ٗ)ضللتم فٌهما الطرٌك، فؤظلمت علٌكم السبل فٌهما؟"
أي : بما خلك من الدالبل السماوٌة واألرضٌة ، كما لال : } َوَعبلَماٍت  لال ابن كثٌر:" 

[ ، ولال تعالى : } َوُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْهتَُدوا بَِها فًِ َٙٔوبِالنَّْجِم ُهْم ٌَْهتَُدوَن { ]النحل : 
 .(٘)["52األنعام : ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر { اآلٌة ]

لال الزمخشري:" ٌهدٌكم بالنجوم فً السماء، والعبلمات فً األرض: إذا جن اللٌل  
 .(ٙ)علٌكم مسافرٌن فً البر والبحر"

عن الضحان، فً }البر والبحر{، لال: البر: بادٌة األعراب، والبحر: األمصار  
 .(2)والمرى"
الظلمات فً البر ضبلله الطرٌك، والبحر، ضبلله طرٌمه وموجه وما  لال ابن جرٌج:" 
 .(1)ٌكون فٌه"
ٌَْن ٌََدْي َرْحَمتِِه{ ]النمل :   ٌَاَح بُْشًرا بَ [، أي:" والذي ٖٙلوله تعالى:}َوَمْن ٌُْرِسُل الّرِ

 .(5)ٌرسل الرٌاح مبشرات بما ٌرحم به عباده ِمن ؼٌث ٌحًٌ موات األرض"
ول: والذي ٌرسل الرٌاح نشرا لموتان األرض بٌن ٌدي رحمته، ٌعنً: لال الطبري:" ٌم 

 .(ٓٔ)لدام الؽٌث الذي ٌحًٌ موات األرض"
أي : بٌن ٌدي السحاب الذي فٌه مطر ، ٌؽٌث به عباده المجدبٌن األزلٌن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)المنطٌن "
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الرٌاح فتؤتً بالسحاب عن السدي، لوله: "}ٌرسل الرٌاح{، لال: إن هللا عز وجل ٌرسل  
من بٌن الخافمٌن طرؾ السماء واألرض، حٌث ٌلتمٌان فٌخرجه من ثم، ثم ٌنشره فٌبسطه فً 
السماء كٌؾ ٌشاء ثم ٌفتح أبواب السماء لٌسٌل الماء على السحاب ثم ٌمطر السحاب بعد 

 .(ٕ)ذلن"
 .(ٖ)عن السدي، }بشرا بٌن ٌدي رحمته{، لال: ٌنشر السحاب بٌن ٌدي المطر" 
 .(ٗ)لال السدي:" أما رحمته فهو المطر" 
ِ{ ]النمل :   [، أي:" أمعبود مع هللا ٌفعل بكم شٌبًا من ذلن ٖٙلوله تعالى:}أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ

 .(٘)فتدعونه من دونه؟"
لال الطبري: ٌمول: " أإله مع هللا سوى هللا ٌفعل بكم شٌبا من ذلن فتعبدوه من دونه، أو  

 .(ٙ)إٌاه"تشركوه فً عبادتكم 
ا ٌُْشِرُكوَن{ ]النمل :   ُ َعمَّ ه هللا وتمدَّس عما ٌشركون ٖٙلوله تعالى:}تَعَالَى َّللاَّ [، أي:" تنزَّ
 . (2)به ؼٌره"
لال الطبري:" ٌمول: هلل العلو والرفعة عن شرككم الذي تشركون به، وعبادتكم معه ما  
 .(1)تعبدون"
فع التً هً آثار رحمته وفضله، كما لال الزمخشري:" عدد سبحانه الخٌرات والمنا 

عددها فً موضع آخر ثم لال: }هل من شركابكم من ٌفعل من ذلكم من شًء{..وعن رسول هللا 
 .(ٓٔ)"(5)«بل هللا خٌر وأبمى وأجل وأكرم»ملسو هيلع هللا ىلص: أنه كان إذا لرأها ٌمول 

 .(ٔٔ)بالٌاء والتاء« ٌشركون»ولرئ: 
 

 المرآن
ِ لُْل َهاتُو ُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ َوَمْن ٌَْرُزلُُكْم ِمَن السََّماِء َواْْلَْرِض أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ ْن ٌَْبَدأ ا بُْرَهانَُكْم إِْن }أَمَّ

 [ ٗٙ({ ]النمل : ُٗٙكْنتُْم َصاِدلٌَِن )
 التفسٌر:
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لذي ٌرزلكم من السماء بإنزال واسؤلهم من الذي ٌنشا الخلك ثم ٌفنٌه إذا شاء، ثم ٌعٌده، وَمن ا
المطر، ومن األرض بإنبات الزرع وؼٌره؟ أمعبود سوى هللا ٌفعل ذلن؟ لل: هاتوا حجتكم إن 

 كنتم صادلٌن فً زعمكم أن هلل تعالى شرًٌكا فً ملكه وعبادته.
ْن ٌَْبَدأُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ{ ]النمل :   لذي ٌنشا الخلك [، أي:" واسؤلهم من اٗٙلوله تعالى:}أَمَّ

 .(ٔ)ثم ٌفنٌه إذا شاء، ثم ٌعٌده"
لال الطبري: ٌمول:" أم ما تشركون أٌها الموم خٌر، أم الذي ٌبدأ الخلك ثم ٌعٌده، فٌنشبه  

 .(ٕ)من ؼٌر أصل، وٌبتدعه ثم ٌفنٌه إذا شاء، ثم ٌعٌده إذا أراد كهٌبته لبل أن ٌفنٌه"
ٌبدأ الخلك ثم ٌعٌده ، كما لال تعالى فً  أي : هو الذي بمدرته وسلطانه لال ابن كثٌر:" 

[ ، ولال } َوهَُو ٖٔ،  ٕٔاآلٌة األخرى : } إِنَّ بَْطَش َربَِّن لََشِدٌٌد إِنَّهُ ُهَو ٌُْبِدُئ َوٌُِعٌُد { ]البروج : 
ٌِْه { ]الروم :   .(ٖ)["2ٕالَِّذي ٌَْبَدأُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ َوُهَو أَْهَوُن َعلَ

لال الزمخشري:" فإن للت: كٌؾ لٌل لهم: }أمن ٌبدإا الخلك ثم ٌعٌده{، وهم منكرون  
 لئلعادة؟ 

 .(ٗ)للت: لد أزٌحت علتهم بالتمكٌن من المعرفة واإللرار، فلم ٌبك لهم عذر فً اإلنكار"
 .(ٗ)اإلنكار"

لال وهب:" خلك هللا ابن آدم كما شاء ومما شاء فكان كذلن فتبارن هللا أحسن الخالمٌن 
لتراب والماء، فمنه لحمه ودمه وشعره وعظامه وجسده، فهذا بدء الخلك الذي خلك هللا خلك من ا

منه ابن آدم. ثم جعلت فٌه النفس فٌها ٌموم وٌمعد وٌسمع وٌبصر وٌعلم ما تعلم الدواب وٌتمً ما 
تتمً ثم جعلت فٌه الروح فبه عرؾ الحك من الباطل والرشد من الؽً، وبه حذر وتمدم واستشار 

ودبر األمور كلها. فمن التراب ٌبوسته ومن الماء رطوبته. فهذا بدء الخلك الذي منه خلك  وتعلم
 .(٘)هللا ابن آدم كما أحب أن ٌكون"

وهب: "إنه لرأ فً بعض الكتب: أن هللا تبارن وتعالى حٌن خلك الخلك فنظر إلٌهم عن 
بموتً وأتمنتن بحكمتً، حٌن مشوا على وجه األرض وجرت األنهار، لال: أنا هللا الذي خلمتن 

حك لضابً ونافذ أمري، وأنا الذي أفنٌن كما خلمتن، حتى أبمى كما كنت لبل أن أخلمن وحدي، 
ألن الملن والخلود ال ٌنبؽً إال لً. ثم أعٌد خلمً بعد فنابهم لجزابً وأجمعهم لمضابً، فٌومبذ 

ام من هٌبتً، وتخؾ ٌخشى خلمً عذابً ووعٌدي، وٌومبذ تجل الملوب من خوفً وترفل األلد
 .(ٙ)الملوب من شدة سلطانً، وتبرأ اآللهة ممن عبدها دونً"

[، أي:" وَمن الذي ٌرزلكم ٗٙلوله تعالى:}َوَمْن ٌَْرُزلُُكْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض{ ]النمل :  
 .(2)من السماء بإنزال المطر، ومن األرض بإنبات الزرع وؼٌره"

رزلكم من السماء واألرض فٌنزل من هذه الؽٌث، وٌنبت لال الطبري: ٌمول:" والذي ٌ 
 .(1)من هذه النبات أللواتكم، وألوات أنعامكم"

 .(5)لال الزمخشري:" من السماء: الماء، ومن األرض: النبات "
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أي : بما ٌنزل من مطر السماء ، وٌنبت من بركات األرض ، كما لال :  لال ابن كثٌر:" 
ْدعِ { ]الطارق :  ْجعِ. َواألْرِض َذاِت الصَّ [ ، ولال } ٌَْعلَُم َما ٌَِلُج فًِ ٕٔ،  ٔٔ} َوالسََّماِء َذاِت الرَّ
[ ، فهو ، تبارن ٗا { ]الحدٌد : األْرِض َوَما ٌَْخُرُج ِمْنَها َوَما ٌَنزُل ِمَن السََّماِء َوَما ٌَْعُرُج فٌِهَ 

وتعالى ، ٌنزل من السماء ماء مبارًكا فٌسكنه فً األرض ، ثم ٌخرج به منها أنواع الزروع 
والثمار واألزاهٌر ، وؼٌر ذلن من ألوان شتى ، } ُكلُوا َواْرَعْوا أَْنعَاَمُكْم إِنَّ فًِ َذِلَن آلٌَاٍت ألوِلً 

 .(ٔ)["ٗ٘النَُّهى { ]طه : 
ً عبٌدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل رضً هللا عنهما، عن النبً صلى هللا علٌه عن أب 

وسلم أنه لال: "لٌكونن فً األرض فساق فً األمة ٌستحلون الفروج والخمور والحرٌر، 
 .(ٕ)وٌنصرون على ذلن، وٌرزلون أبدا حتى ٌلموا هللا عز وجل"

ِ{ ]النمل :    .(ٖ)ي:" أمعبود سوى هللا ٌفعل ذلن؟"[، أٗٙلوله تعالى:}أَإِلَهٌ َمَع َّللاَّ
 .(ٗ)لال الطبري: ٌمول:" }أإله مع هللا{ سوى هللا ٌفعل ذلن؟" 
 .(٘)أي : فعل هذا. وعلى المول اآلخر : ٌعبد ؟" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)[، أي:" لل: هاتوا حجتكم"ٗٙلوله تعالى:}لُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم{ ]النمل :  
وإن زعموا أن إلها ؼٌر هللا ٌفعل ذلن أو شٌبا منه، ؾ، }لل{ لهم ٌا لال الطبري: أي:"  

  .(2)دمحم }هاتوا برهانكم{، أي: حجتكم على أن شٌبا سوى هللا ٌفعل ذلن"
 .(1)على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى" لال ابن كثٌر:أي:" 
وروي عن مجاهد والسدي نحو  .(5)عن أبً العالٌة، "}هاتوا برهانكم{، أي: حجتكم" 
 .(ٓٔ)ذلن

 .(ٔٔ)لال لتادة:" بٌنتكم على ذلن، }إن كنتم صادلٌن{" 
[، أي:" إن كنتم صادلٌن فً زعمكم أن هلل ٗٙلوله تعالى:}إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]النمل :  

 . (ٕٔ)تعالى شرًٌكا فً ملكه وعبادته"
  .(ٖٔ)لال الطبري: أي:" فً دعواكم" 

 .(ٗٔ)" }إن كنتم صادلٌن{ أن مع هللا إلها، فؤٌن دلٌلكم علٌه؟"لال الزمخشري:
ِ إِلًَها  لال ابن كثٌر:"  ولد علم أنه ال حجة لهم وال برهان ، كما لال هللا:} َوَمْن ٌَْدُع َمَع َّللاَّ

 .(ٔ)["2ٔٔآَخَر ال بُْرَهاَن لَهُ بِِه فَإِنََّما ِحَسابُهُ ِعْنَد َربِِّه إِنَّهُ ال ٌُْفِلُح اْلَكافُِروَن { ]المإمنون : 
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. وروي، عن الربٌع (ٕ)نه كما تمولون"عن أبً العالٌة، "}إن كنتم صادلٌن{ بما تمولون إ 
 .(ٖ)ابن أنس نحو ذلن

لال هللا عز وجل ٌا معشر الجن واإلنس اسمعوا منً الٌوم  لال زهب بن منبه:" 
وأنصتوا لً، فو عزتً ال ٌجوز الٌوم ظالم بظلم، وال متمول علً وال مبتدع فً عظمتً فهاتوا 

تً والمستخفون بحك جبللً. ما الذي ؼركم برهانكم أٌها المتمولون علً والمبتدعون فً عظم
عنً وأنا هللا الذي ال شًء مثلً؟ لو تجلٌت للسموات واألرض والجبال لزلن من هٌبتً، ولو 
لحظت البحار لٌبست من مٌاهها وبدت لعورها من خشٌتً، ولو أن جمٌع الخبلبك سمعوا كلمة 

ن لهذا الخلك بدٌعا ؼٌري وبؤن لً من كبلمً لصعموا من خوفً. وهاتوا برهانكم أٌها الجهلة بؤ
شرٌكا كما زعمتم فً ملكً، أو ثانٌا ولٌا معً. وألي شًء عبدتموها دونً؟ وألي شًء 
نفٌتموها، عن عبادتً وملكً وربوبٌتً؟ فالوٌل الطوٌل ٌومبذ لمن أبان كذبه صدله فً، والوٌل 

 .(ٗ)ه لدامً"الطوٌل ٌومبذ لمن أزهك الضبللة حمً، والوٌل الطوٌل لمن دحضت حجت
 [:ٗٙ-5٘فوابد اآلٌات:]

 وجوب حمد هللا وشكره عند تجدد الشكر، والحمد هلل رأس الشكر. -ٔ
 مشروعٌة السبلم عند ذكر األنبٌاء علٌهم السبلم فمن ذكر أحدهم لال علٌه السبلم. -ٕ
 التندٌد بالشرن والمشركٌن. -ٖ
 تمرٌر التوحٌد بؤدلتة الباهرة العدٌدة. -ٗ
 بعث اآلخر وإثباتها باالستنباط من األدلة المذكورة.تمرٌر ال -٘
 ال ٌثبت األحكام إال باألدلة النملٌة والعملٌة. -ٙ
 

 المرآن
ُ َوَما ٌَْشعُُروَن أٌََّاَن ٌُْبعَثُوَن ) ٌَْب إاِلَّ َّللاَّ ( بَِل ادَّاَرَن ٘ٙ}لُْل اَل ٌَْعلَُم َمْن فًِ السََّماَواِت َواْْلَْرِض اْلؽَ

 [ ٙٙ-٘ٙ({ ]النمل: ِٙٙعْلُمُهْم فًِ اآْلِخَرِة بَْل ُهْم فًِ َشّنٍ ِمْنَها بَْل ُهْم ِمْنَها َعُموَن )
 التفسٌر:
لهم: ال ٌعلم أحد فً السموات وال فً األرض ما استؤثر هللا بعلمه من  -ا الرسولأٌه-لل 

المؽٌَّبات، وال ٌدرون متى هم مبعوثون ِمن لبورهم عند لٌام الساعة؟ بل تكامل علمهم فً 
اآلخرة، فؤٌمنوا بالدار اآلخرة، وما فٌها ِمن أهوال حٌن عاٌنوها، ولد كانوا فً الدنٌا فً شن 

 عمٌت عنها بصابرهم. منها، بل 
ُ{ ]النمل:   ٌَْب إِالَّ َّللاَّ [، أي:" لل ٙٙلوله تعالى:}لُْل اَل ٌَْعلَُم َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض اْلؽَ

لهم: ال ٌعلم أحد فً السموات وال فً األرض ما استؤثر هللا بعلمه من  -أٌها الرسول-
المؽٌَّبات"
(٘). 
ه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }لل{ ٌا دمحم لسابلٌن من المشركٌن عن لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكر 

الساعة متى هً لابمة }ال ٌعلم من فً السماوات واألرض الؽٌب{ الذي لد استؤثر هللا بعلمه، 
 .(ٙ)وحجب عنه خلمه ؼٌره والساعة من ذلن"

رض{: الناس،  لال مماتل:" }لل ال ٌعلم من فً السماوات{، ٌعنً: المبلبكة، }واأل 
 .(ٔ)"-عز وجل -}الؽٌب{ ٌعنً: البعث، ٌعنً: ؼٌب الساعة إال هللا وحده
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[، أي:" وال ٌدرون متى هم مبعوثون ٙٙلوله تعالى:}َوَما ٌَْشعُُروَن أٌََّاَن ٌُْبعَثُوَن{ ]النمل:  
 .(ٕ)ِمن لبورهم عند لٌام الساعة"

من خلمه متى هم مبعوثون  لال الطبري:" ٌمول: وما ٌدري من فً السموات واألرض 
 .(ٖ)من لبورهم لمٌام الساعة"

عن مسروق، لال: "لالت عابشة: من زعم أنه ٌخبر الناس بما ٌكون فً ؼد، فمد أعظم  
 .(ٗ)على هللا الفرٌة، وهللا ٌمول: }ال ٌعلم من فً السماوات واألرض الؽٌب{"

[، أي:" هل تتابع وتبلحك علُم ٙٙ]النمل: لوله تعالى:}بَِل ادَّاَرَن ِعْلُمُهْم فًِ اآْلِخَرةِ{  
المشركٌن باآلخرة وأحوالها حتى ٌسؤلوا عن الساعة ولٌامها؟ إنهم ال ٌصدلون باآلخرة فلماذا 

 .(٘)ٌسؤلون عن لٌام الساعة؟"
لال مماتل:" ٌمول: علموا فً اآلخرة حٌن عاٌنوها ما شكوا فٌه، وعموا عنه فً  
 .(ٙ)الدنٌا"
 .(2): انتهى علمهم وعجز عن معرفة ولتها" أي لال ابن كثٌر:" 
أي: بل ضعؾ، ولل ولم ٌكن ٌمٌنا، وال علما واصبل إلى الملب وهذا ألل  لال السعدي:" 

 .(1)وأدنى درجة للعلم ضعفه ووهاإه، بل لٌس عندهم علم لوي وال ضعٌؾ"
: ، أي : "تساوى علمهم فً ذلن ، كما فً الصحٌح لمسلم « بل أدرن علمهم»ولرئ:  

ما المسإول عنها بؤعلم من :»-ولد سؤله عن ولت الساعة  -أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لجبرٌل 
 .(ٓٔ)، أي : تساوى فً العجز عن َدْرن ذلن علم المسإول والسابل"(5)«السابل
 وفً صفة علمهم بهذه الصفة لوالن: 

 أحدهما : أنها صفة ذم، فعلى هذا فً معناه خمسة أوجه :
 .(ٔٔ)، لاله ابن عباسعلمهمأحدها : ؼاب 

 .(ٕٔ)الثانً : لم ٌدرن علمهم ، لاله ابن عباس، أٌضا، وابن محٌصن
 .(ٖٔ)أي: لم ٌدرن" لال ابن عباس:"

، إنما هو «بلى أدارن علمهم فً اآلخرة»عن أبً حمزة، لال: "سمعت ابن عباس ٌمرأ:  
 .(ٗٔ)استفهام أنه لم ٌدرن"

 .(ٔ)اله الحسنالثالث : اضمحل علمهم ، ل
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وفً: أدرن علمهم، وادارن علمهم: وجه آخر، وهو أن ٌكون  لال الزمخشري:" 
 بمعنى: انتهى وفنى، من لولن: أدركت الثمرة، ألن تلن ؼاٌتها التً عندها تعدم« أدرن»

 .(ٕ). لاله ابن زٌدضل علمهم فً اآلخرة فلٌس لهم فٌها علمالرابع : 
 . وهو لرٌب المعنى مع الوجه السابك.(ٖ)علم. لاله لتادةلم ٌبلػ لهم فً اآلخرة الخامس: 
بل أدرن علمهم »عن لتادة، لوله: "}بل ادارن علمهم فً اآلخرة{، لال: كان ٌمرإها:  
 .(ٗ)، لال: لم ٌبلػ لهم فٌها علم، وال ٌصل إلٌها منهم رؼبة"«فً اآلخرة
ولم ٌصل إلٌه منهم رؼبة بل ٌجهلهم ربهم ٌمول لم ٌنفد لهم إلى اآلخرة علم  لال لتادة:" 

 .(٘)هم فً شن منها"
 فهذا تفسٌر من زعم أنها صفة ذم .

 والمول الثانً : أنها صفة حمد لعلمهم وإن كانوا مذمومٌن، فعلى هذا فً معناه ثبلثة أوجه :
 .(ٙ)أحدها : أدرن علُمهم ، لاله مجاهد

 .(2)ٌدرن علمهم؟"، لال: أم أدرن علمهم، من أٌن «بل أدرن علمهم"»عن مجاهد:  
"بل أدرن علمهم"، لال: بصرهم فً اآلخرة حٌن لم ٌنفعهم  وروي عن ابن عباس:" 

 .(1)"العلم والبصر
 .(5)الثانً : اجتمع علمهم فً اآلخرة، لاله السدي
 .(ٕٔ)، والطبري(ٔٔ)، وابن لتٌبة(ٓٔ)الثالث : تتابع علمهم فً اآلخرة ، لاله الفراء

تدارن علمهم. ٌمول: تتابع علمهم فً اآلخرة. ٌرٌد: بعلم  لال الفراء:" معناه: لعلهم 
 .(ٖٔ)اآلخرة أنها تكون أو ال تكون"

 .(ٗٔ)لال الطبري:" أي: تتابع علمهم باآلخرة هل هً كابنة أم ال" 
معنى }تدارن{: تتابع، و}ِعْلُمُهْم{: حكمهم على اآلخرة، وحدسهم  لال ابن لتٌبة:" 

ٌبعثون إاّل بتتابع الّظنون فً علم اآلخرة، فهم ٌمولون تارة:  الّظنون، وأراد: وما ٌشعرون متى
 .(٘ٔ)إنها تكون، وتارة: إنها ال تكون، وإلى كذا تكون، وما ٌعلم ؼٌب ذلن إاّل هللا تعالى"

 تتابع واستحكم، وهو على وجهٌن: «: ادرن» لال الزمخشري:" 

                                                                                                                                                                      



ٗ1 
 

ال رٌب فٌه، لد حصلت لهم ومكنوا  أحدهما: أن أسباب استحكام العلم وتكامله بؤن المٌامة كابنة
 من معرفته، وهم شاكون جاهلون.

والوجه الثانً: أن وصفهم باستحكام العلم وتكامله تهكم بهم، كما تمول ألجهل الناس: ما أعلمن! 
على سبٌل الهزإ، وذلن حٌث شكوا وعموا عن إثباته الذي الطرٌك إلى علمه مسلون، فضبل أن 

 .(ٔ)طرٌك إلى معرفته"ٌعرفوا ولت كونه الذي ال 
 لرأ أكثر الناس :}بل ادارن{، بتشدٌد الذال. لال الزجاج:" 

 «.بلى أدرن علمهم فً اآلخرة»وروي عن ابن عباس:
 . (ٕ)«بلى ادارن علمهم فً اآلخرة»وٌجوز:

فمن لرأ:}بل ادارن علمهم فً اآلخرة{ وهو الجٌد، فعلى معنى: بل تدارن علمهم فً 
 ٌتكامل علمهم ٌوم المٌامة، ألنهم مبعوثون، وكل ما وعدوا به حك. اآلخرة، على معنى: بل
، فعلى معنى: التمرٌر واالستخبار، كؤنه لٌل: لم ٌدرن «بل أدرن علمهم»ومن لرأ:

علمهم فً اآلخرة، أي: لٌس ٌمفون فً الدنٌا على حمٌمتها، ثم بٌن ذلن فً لوله: }بل هم فً شن 
 منها{، ولالوا فً تفسٌر }بل ادارن علمهم{: أم أدرن علمهم. 

، بإدؼام التاء فً الدال، فتصٌر داال «ارنتد»والمراءة الجٌدة: }ادارن{ على معنى: 
ساكنة فبل ٌبتدأ بها، فٌؤتً بؤلؾ الوصل لتصل إلى التكلم بها، وإذا ولفت على }بل{ وابتدأت 

 .(ٖ)"، لسكونها وسكون الدال«بل»للت: }ادارن{، فإذا وصلت كسرت البلم فً 
بل هم شاكون فً اآلخرة ال [، أي:" ٙٙلوله تعالى:}بَْل ُهْم فًِ َشّنٍ ِمْنَها{ ]النمل:  

 .(ٗ)ٌصّدلون بها ولذلن ٌعاندون وٌكابرون"
 .(٘)لال السمعانً:" أي: هم فً شن منها الٌوم" 
 .(ٙ)أي : شاكُّون فً وجودها وولوعها" لال ابن كثٌر:" 
أي: من اآلخرة، والشن زال به العلم ألن العلم بجمٌع مراتبه ال ٌجامع  لال السعدي:" 
 .(2)الشن"
ٌرٌد المشركٌن ممن فً السماوات واألرض، ألنهم لما كانوا فً  الزمخشري:" لال 

 .(1)جملتهم نسب فعلهم إلى الجمٌع، كما ٌمال: بنو فبلن فعلوا كذا. وإنما فعله ناس منهم"
[، أي:" بل هم فً عَمًى عنها، لٌس لهم ٙٙلوله تعالى:}بَْل ُهْم ِمْنَها َعُموَن{ ]النمل:  

 .(5)ا دالبل ولوعها"بصٌرةٌ ٌدركون به
  .(ٓٔ)أي : فً عَماٌة وجهل كبٌر فً أمرها وشؤنها " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)لال السمعانً:" أي: ال ٌهتدون إلٌها" 
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أي: من اآلخرة }َعُموَن{ لد عمٌت عنها بصابرهم، ولم ٌكن فً للوبهم  لال السعدي:" 
 .(ٔ)من ولوعها وال احتمال بل أنكروها واستبعدوها"

 
 المرآن

 [ 4ٙ({ ]النمل: 4ٙ}َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا أَإَِذا ُكنَّا تَُرابًا َوآبَاُإنَا أَبِنَّا لَُمْخَرُجوَن )
 التفسٌر:

ولال الذٌن جحدوا وحدانٌة هللا: أنحن وآباإنا مبعوثون أحٌاء كهٌبتنا من بعد مماتنا بعد أن صرنا 
 ترابًا؟

 سبب النزول:
أبً طلحة وشٌبة ومشافع وشرحبٌل والحارث وأبوه وأرطاة بن لال مماتل:" نزلت فً  
 .(ٕ)شرحبٌل"
 .(ٖ)[، أي:" ولال الذٌن جحدوا وحدانٌة هللا"2ٙ}َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا{ ]النمل: لوله تعالى: 
 .(ٗ)لال الصابونً: أي:" لال مشركو مكة المنكرون للبعث" 
[، أي:" أبذا متنا وأصبحنا 2ٙاُإنَا أَبِنَّا لَُمْخَرُجوَن{ ]النمل: }أَإَِذا ُكنَّا تَُرابًا َوآبَ لوله تعالى: 

 .(٘)رفاتا وعظاماً بالٌه، أنحن وآباإنا مبعوثون أحٌاء كهٌبتنا"
لال الذٌن كفروا باهلل: أبنا لمخرجون من لبورنا أحٌاء، كهٌبتنا من بعد  لال الطبري:" 

 .(ٙ)مماتنا بعد أن كنا فٌها ترابا لد بلٌنا؟"
ٌمول تعالى مخبًرا عن منكري البعث من المشركٌن : أنهم استبعدوا  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)إعادة األجساد بعد صٌرورتها عظاًما ورفاتًا وترابًا "
  .(1)أي: هذا بعٌد ؼٌر ممكن لاسوا لدرة كامل المدرة بمدرهم الضعٌفة" لال السعدي:" 
جمٌعا إنكار « إن»و « إذا»على تكرٌر حرؾ االستفهام بإدخاله  لال الزمخشري:" 

على إنكار، وجحود عمٌب جحود، ودلٌل على كفر مإكد مبالػ فٌه. والضمٌر فً }إنا{ لهم 
 وآلبابهم، ألن كونهم ترابا لد تناولهم وآباءهم. 

فإن للت: لدم فً هذه اآلٌة }هذا{ على }نحن وآباإنا{ وفً آٌة أخرى]}لَمَْد ُوِعْدنَا نَْحُن 
ِلٌَن{ ]المإمنون :  [[ لدم }نحن وآباإنا{ على 1َٖوآبَاُإنَا َهذَا ِمْن لَْبُل إِْن َهَذا إِالَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ

 }هذا{؟ 
د بالذكر، وإن الكبلم إنما سٌك للت: التمدٌم دلٌل على أن الممدم هو الؽرض المتعم

ألجله، ففً إحدى اآلٌتٌن دل على أن اتخاذ البعث هو الذي تعمد بالكبلم، وفً األخرى على أن 
 .(5)اتخاذ المبعوث بذلن الصدد"

 
 المرآن
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ِلٌَن )  [ 4ٙ({ ]النمل: 4ٙ}لَمَْد ُوِعْدنَا َهَذا نَْحُن َوآبَاُإنَا ِمْن لَْبُل إِْن َهَذا إاِلَّ أََساِطٌُر اْْلَوَّ
 التفسٌر:

لمد ُوعدنا هذا البعث نحن وآباإنا ِمن لبل، فلم نر لذلن حمٌمة ولم نإمن به، ما هذا الوعد إال مما 
 وافتروه.سطَّره األولون من األكاذٌب فً كتبهم 

[، أي:" لمد ُوعدنا هذا 1ٙلوله تعالى:}لَمَْد ُوِعْدنَا َهَذا نَْحُن َوآبَاُإنَا ِمْن لَْبُل{ ]النمل:  
 .(ٔ)البعث نحن وآباإنا ِمن لبل، فلم نر لذلن حمٌمة ولم نإمن به"

ٌمول: لمد وعدنا هذا من لبل دمحم واعدون، وعدوا ذلن آباءنا، فلم نر لذلن  لال الطبري:" 
 .(ٕ)حمٌمة، ولم نتبٌن له صحة"

  .(ٖ)أي: فلم ٌجبنا وال رأٌنا منه شٌبا" لال السعدي:" 
ِلٌَن{ ]النمل:   [، أي:" ما هذا الوعد إال مما سطَّره 1ٙلوله تعالى:}إِْن َهَذا إاِلَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ

 . (ٗ)األولون من األكاذٌب فً كتبهم وافتروه"
ا هذا الوعد إال ما سطر األولون من األكاذٌب فً كتبهم، ٌمول: لالوا: م لال الطبري:" 

 .(٘)فؤثبتوه فٌها وتحدثوا به من ؼٌر أن ٌكون له صحة"
ِلٌَن { أي : أخذه  لال ابن كثٌر:"  ٌعنون : ما هذا الوعد بإعادة األبدان ، } إاِل أََساِطٌُر األوَّ

ن لبلهم ، َمْن لبلهم ٌتلماه بعض عن بعض ، ولٌس له حمٌمة " لوم َعمَّ
(ٙ). 

أي: لصصهم وأخبارهم التً تمطع بها األولات ولٌس لها أصل وال  لال السعدي:" 
  .صدق فٌها
أحوال المكذبٌن باإلخبار أنهم ال ٌدرون متى ولت اآلخرة ثم فانتمل فً اإلخبار عن  

اإلخبار بضعؾ علمهم فٌها ثم اإلخبار بؤنه شن ثم اإلخبار بؤنه عمى ثم اإلخبار بإنكارهم لذلن 
واستبعادهم ولوعه. أي: وبسبب هذه األحوال ترحل خوؾ اآلخرة من للوبهم فؤلدموا على 

التصدٌك بالباطل واستحلوا الشهوات على المٌام معاصً هللا وسهل علٌهم تكذٌب الحك و
  .(2)بالعبادات فخسروا دنٌاهم وأخراهم"

 
 المرآن

ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْجِرِمٌَن )  [ 4ٙ({ ]النمل: 4ٙ}لُْل ِسٌُروا فًِ اْْلَْرِض فَاْنُظُروا َك
 التفسٌر:
إلى دٌار َمن كان لبلكم من لهإالء المكذبٌن: سٌروا فً األرض، فانظروا  -أٌها الرسول-لل 

المجرمٌن، كٌؾ كان عالبة المكذبٌن للرسل؟ أهلكهم هللا بتكذٌبهم، وهللا فاعل بكم مثلهم إن لم 
 تإمنوا.
[، أي:" لل لهإالء الكفار: سٌروا فً 5ٙلوله تعالى:}لُْل ِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض{ ]النمل:  

 .(1)أرجاء األرض"
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لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }لل{ ٌا دمحم لهإالء المكذبٌن ما جبتهم به ٌمول تعالى ذكره  لال الطبري:" 
 .(ٔ)من األنباء من عند ربن"

ٌا  -لال هللا تعالى مجٌبًا لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد : } لُْل {  لال ابن كثٌر:" 
لهإالء : } ِسٌُروا فًِ األْرِض{" -دمحم 

(ٕ).  
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْجِرِمٌَن{ ]النمل:  لوله تعالى:}فَاْنُظُروا  [، أي:" فانظروا إلى دٌار 5َٙك

َمن كان لبلكم من المجرمٌن، كٌؾ كان عالبة المكذبٌن للرسل؟ أهلكهم هللا بتكذٌبهم، وهللا فاعل 
 .(ٖ)بكم مثلهم إن لم تإمنوا"

سل هللا ومساكنهم فانظروا{ إلى دٌار من كان لبلكم من المكذبٌن رلال الطبري:ٌمول:"} 
كٌؾ هً، ألم ٌخربها هللا، وٌهلن أهلها بتكذٌبهم رسلهم، وردهم علٌهم نصابحهم فخلت منهم 
الدٌار وتعفت منهم الرسوم واآلثار، فإن ذلن كان عالبة إجرامهم، وذلن سنة ربكم فً كل من 

ابة من كفركم سلن سبٌلهم فً تكذٌب رسل ربهم، وهللا فاعل ذلن بكم إن أنتم لم تبادروا اإلن
 .(ٗ)وتكذٌبكم رسول ربكم "

بٌن بالرسل وما جاءوهم به من أمر المعاد وؼٌره ، كٌؾ  لال ابن كثٌر:"  أي : المكذِّ
حلت بهم نمَُم هللا وعذابه ونكاله ، ونجَّى هللا من بٌنهم رسله الكرام َوَمْن اتبعهم من المإمنٌن ، 

  .(٘)فدل ذلن على صدق ما جاءت به الرسل وصحته "
لال مماتل:" ٌعنً: كفار األمم الخالٌة كٌؾ كان عالبتهم فً الدنٌا الهبلن ٌخوؾ كفار  

  .(ٙ)ولد رأوا هبلن لوم لوط وعاد وثمود" -ملسو هيلع هللا ىلص -مكة مثل عذاب األمم الخالٌة لببل ٌكذبوا دمحما
ا فًِ األْرِض لال السعدي:" ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسل فمال: }لُْل ِسٌُرو 

ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْجِرِمٌَن{ فبل تجدون مجرما لد استمر على إجرامه، إال وعالبته شر  فَاْنُظُروا َك
  .(2)عالبة ولد أحل هللا به من الشر والعموبة ما ٌلٌك بحاله"

وإنما عبر عن الكفر بلفظ :اإلجرام، لٌكون لطفا للمسلمٌن فً ترن  لال الزمخشري:" 
ٌِْهْم َربُُّهْم بَِذْنبِِهم{ ]الشمس : الج [، ولوله: ٗٔرابم وتخوؾ عالبتها، أال ترى إلى لوله: }فََدْمَدَم َعلَ

ا َخِطٌبَاتِِهْم أُْؼِرلُوا{ ]نوح :   .(1)["ٕ٘}ِممَّ
 [:5ٙ-٘ٙفوابد اآلٌات:]

 حصر علم الؽٌب فً الرب تبارن وتعالى. فمن ادعى أنه ٌعلم ما فً ؼد فمد كذب . -ٔ
 تساوي علم أهل السماء واألرض فً الجهل بولت الساعة. -ٕ
 المكذبون بٌوم المٌامة سٌولنون به فً اآلخرة ولكن ال ٌنفعهم ذلن. -ٖ
إهبلن هللا األمم المكذبة بالبعث بعد خلمهم ورزلهم دلٌل على لدرته تعالى على بعثهم  -ٗ

 لحسابهم وجزابهم.
 

 المرآن
ا ٌَْمُكُروَن ) ٌٍْك ِممَّ ٌِْهْم َواَل تَُكْن فًِ َض  [ 4ٓ({ ]النمل : 4ٓ}َواَل تَْحَزْن َعلَ
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 التفسٌر:
وال تحزن على إعراض المشركٌن عنن وتكذٌبهم لن، وال ٌَِضْك صدرن ِمن مكرهم بن، فإن 

 هللا ناصرن علٌهم. 
ٌِْهْم{ ]النمل :   وال تحزن على إعراض المشركٌن [، أي:" 2ٓلوله تعالى:}َواَل تَْحَزْن َعلَ

 .(ٔ)عنن وتكذٌبهم لن"
أي : المكذبٌن بما جبت به ، وال تؤسؾ علٌهم وتذهب نفسن علٌهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)حسرات"
 لال الزمخشري:"ألنهم لم ٌتبعون، ولم ٌسلموا فٌسلموا وهم لومه لرٌش، كموله تعالى: 

 .(ٖ)["ٙآثَاِرِهْم إِْن لَْم ٌُْإِمنُوا بَِهَذا اْلَحِدٌِث أََسفًا{ ]الكهؾ : }فَلَعَلََّن بَاِخٌع نَْفَسَن َعلَى 
ا ٌَْمُكُروَن{ ]النمل :   ٌٍْك ِممَّ [، أي:" وال ٌَِضْك صدرن ِمن 2ٓلوله تعالى:}َواَل تَُكْن فًِ َض

 .(ٗ)مكرهم بن، فإن هللا ناصرن علٌهم"
ٌنن، فإن هللا سٌنصرن علٌهم لال ٌحٌى:" ال ٌضٌك علٌن أمرن مما ٌمكرون بن وبد 
 .(٘)وٌذلهم لن"
أي : فً كٌدن وَرّد ما جبت به ، فإن هللا مإٌدن وناصرن ، ومظهٌر  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)دٌنن على َمْن خالفه وعانده فً المشارق والمؽارب"
لال الزمخشري:أي:" فً حرج صدر من مكرهم وكٌدهم لن، وال تبال بذلن فإن هللا  

ناس. ٌمال: ضاق الشًء ضٌما وضٌما، بالفتح والكسر. ولد لرئ بهما. والضٌك ٌعصمن من ال
[، لرئ مخففا ومثمبل، ٕ٘ٔأٌضا: تخفٌؾ الضٌك. لال هللا تعالى: }َضٌِّمًا َحَرًجا{ ]األنعام : 

 .(2)وٌجوز أن ٌراد: فً أمر ضٌك من مكرهم"
 .(1)عن السدي،"}وال تكن فً ضٌك مما ٌمكرون{، ٌمول: فً شن" 
 . (5)لال سفٌان:" كل مكر فً المرآن فهو عمل" 
 

 المرآن
 [ 4ٔ({ ]النمل : 4ٔ}َوٌَمُولُوَن َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن )

 التفسٌر:
: متى ٌكون هذا الوعد بالعذاب الذي تَِعُدنا به أنت وأتباعن -أٌها الرسول-وٌمول مشركو لومن 

 به؟ إن كنتم صادلٌن فٌما تعدوننا
أٌها -[، أي:" وٌمول مشركو لومن 2ٔلوله تعالى:}َوٌَمُولُوَن َمتَى َهَذا اْلَوْعُد{ ]النمل :  
 .(ٓٔ): متى ٌكون هذا الوعد بالعذاب الذي تَِعُدنا به أنت وأتباعن"-الرسول
 .(ٔ)لال ٌحٌى:" الذي تعدنا به من عذاب هللا" 
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ون فٌما أتٌتهم به من عند ربن: لال الطبري:" وٌمول مشركو لومن ٌا دمحم، المكذب 
 .(ٕ)}متى{ ٌكون }هذا الوعد{ الذي تعدناه من العذاب، الذي هو بنا فٌما تمول حال"

لال لتادة:" لال: أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورضً عنهم: إن لنا ٌوما نوشن أن نسترٌح فٌه  
 . (ٖ)ن أي تكذٌبا"ونتنعم فٌه. لال: المشركون: متى هذا الوعد إن كنتم صادلٌ

[، أي:" إن كنتم صادلٌن فٌما تعدوننا 2ٔلوله تعالى:}إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]النمل :  
 .(ٗ)به؟"

   .(٘)لال الطبري:أي:" فٌما تعدوننا به" 
 

 المرآن
 [ 4ٕ({ ]النمل : 4ٕ}لُْل َعَسى أَْن ٌَُكوَن َرِدَؾ لَُكْم بَْعُض الَِّذي تَْستَْعِجلُوَن )

 التفسٌر:
 : عسى أن ٌكون لد الترب لكم بعض الذي تستعجلون من عذاب هللا.-أٌها الرسول-لل لهم 
لال الطبري:ٌمول:" لل لهم ٌا دمحم: عسى أن ٌكون الترب لكم ودنا }بعض الذي  

 .(ٙ)تستعجلون{ من عذاب هللا"
: ركبكم وجاء لٌل فً التفسٌر: عجل لكم، ومعناه فً اللؽة: )ردفكم(، مثل لال الزجاج:" 
 .(2)بعدكم"
 .(1)لال ابن عباس:" ٌمول: الترب لكم بعض الذي تستعجلون" 
 .(5)عن ابن جرٌج: "}ردؾ لكم بعض الذي تستعجلون{، لال: من العذاب" 
 .(ٓٔ)فكان بعض العذاب المتل ببدر وسابر العذاب لهم فٌما بعد الموت" لال مماتل:" 
. وروي عن الضحان (ٔٔ) ٌمول: الترب لكم"عن مجاهد، "}عسى أن ٌكون ردؾ لكم{،  
 .(ٕٔ)مثله

 .(ٗٔ)"أزؾ . وفً رواٌة:"(ٖٔ)ردؾ: أعجل لكم" ولال مجاهد:" 
طلب األمر «: االستعجال»الكابن بعد األول لرٌبا منه، «: الردؾ»لال ابن فورن:"  

 لبل ولته، وهإالء الجهال طلبوا العذاب لبل ولته تكذٌبا به، ولد ألام هللا
 .(ٔ)جة فٌه"علٌهم الح
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المعنى: أن هللا أمر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌمول للذٌن ٌستعجلون العذاب لدرنا، }لكم  لال الواحدي:" 
[ من العذاب، فكان بعض الذي نالهم ببدر وسابر العذاب لهم 2ٕبعض الذي تستعجلون{ ]النمل: 

 .(ٕ)فٌما بعد الموت"
استعجلوا العذاب الموعود، فمٌل لهم: عسى أن ٌكون ردفكم بعضه  لال الزمخشري:" 

وهو عذاب ٌوم بدر، فزٌدت البلم للتؤكٌد كالباء فً: }وال تلموا بؤٌدٌكم{، أو ضمن معنى فعل 
 .ٌتعدى بالبلم نحو: دنا لكم وأزؾ لكم، ومعناه: وتبعكم ولحمكم

ى صدق األمر ٌدل عل -فً وعد الملون ووعٌدهم -«سوؾ»و« لعل»، و«عسى»و
وجده وما ال مجال للشن بعده، وإنما ٌعنون بذلن: إظهار ولارهم وأنهم ال ٌعجلون باالنتمام، 
إلداللهم بمهرهم وؼلبتهم ووثولهم أن عدوهم ال ٌفوتهم، وأن الرمزة إلى األؼراض كافٌة من 

 .(ٖ)جهتهم، فعلى ذلن جرى وعد هللا ووعٌده"
 

 المرآن
 [ 4ٖ({ ]النمل : 4ْٖضٍل َعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم اَل ٌَْشُكُروَن )}َوإِنَّ َربََّن لَذُو فَ 

 التفسٌر:
وإنَّ ربن لذو فضل على الناس; بتركه معاجلتهم بالعموبة على معصٌتهم إٌاه وكفرهم به، ولكن 

 أكثرهم ال ٌشكرون له على ذلن، فٌإمنوا به وٌخلصوا له العبادة.
[، أي:" وإنَّ ربن لذو فضل 2ٖبََّن لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس{ ]النمل : لوله تعالى:}َوإِنَّ رَ  

 .(ٗ)على الناس; بتركه معاجلتهم بالعموبة على معصٌتهم إٌاه وكفرهم به"
لال الطبري: ٌمول:" }وإن ربن{ ٌا دمحم }لذو فضل على الناس{ بتركه معاجلتهم بالعموبة  

 .(٘)حسان إلٌهم فً ذلن وفً ؼٌره من نعمه عندهم"على معصٌتهم إٌاه، وكفرهم به، وذو إ
 .(ٙ)أي : فً إسباؼه نعَمه علٌهم مع ظلمهم ألنفسهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(2)ٌعنً: على كفار مكة حٌن ال ٌعجل علٌهم بالعذاب حٌن أرادوه" لال مماتل:" 
 .(1)ذكر فضله فً تؤخٌر العذاب" لال الواحدي:" 
 .(5)الزٌادة على ما للعبد"لال ابن فورن:" الفضل:  
الفضل والفاضلة: اإلفضال. ولفبلن فواضل فً لومه وفضول.  لال الزمخشري:" 

 .(ٓٔ)ومعناه: أنه مفضل علٌهم بتؤخٌر العموبة، وأنه ال ٌعاجلهم بها"
[، أي:" ولكن أكثرهم ال ٌشكرون له 2ٖلوله تعالى:}َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم اَل ٌَْشُكُروَن{ ]النمل :  

 .(ٔٔ)على ذلن، فٌإمنوا به وٌخلصوا له العبادة"
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 .(ٔ)وهم مع ذلن ال ٌشكرونه على ذلن إال الملٌل منهم " لال ابن كثٌر:أي:" 
فً تؤخٌر العذاب  -عز وجل -ٌعنً: أكثر أهل مكة }ال ٌشكرون{ الرب لال مماتل:" 
   .(ٕ)عنهم"
فٌخلصوا له العبادة،  لال الطبري:" ال ٌشكرونه على ذلن من إحسانه وفضله علٌهم، 

 .(ٖ)ولكنهم ٌشركون معه فً العبادة ما ٌضرهم وال ٌنفعهم ومن ال فضل له عندهم وال إحسان"
وأكثرهم ال ٌعرفون حك النعمة فٌه وال ٌشكرونه، ولكنهم بجهلهم  لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)ٌستعجلون ولوع العماب: وهم لرٌش"
 

 المرآن
 [ 4ٗ({ ]النمل : 4ٗ}َوإِنَّ َربََّن لٌََْعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما ٌُْعِلنُوَن )

 التفسٌر:
 وإن ربن لٌَعلم ما تخفٌه صدور خلمه وما ٌظهرونه.

لال الطبري:" ٌمول: وإن ربن لٌعلم ضمابر صدور خلمه، ومكنون أنفسهم، وخفً  
ٌخفى علٌه شًء من ذلن، وهو محصٌها علٌهم حتى أسرارهم، وعبلنٌة أمورهم الظاهرة، ال 

 .(٘)ٌجازي جمٌعهم باإلحسان إحسانا وباإلساءة جزاءها"
 .(ٙ)}ما تكن صدورهم{، ٌعنً: ما تسر للوبهم، }وما ٌعلنون{ بؤلسنتهم" لال مماتل:" 
}ما تكن صدورهم{: تخفً وتستر صدورهم، }وما ٌعلنون{ بؤلسنتهم من  لال الواحدي:" 
  .(2)الخبلؾ علٌن، أي: إنه ٌعلم ذلن فٌجازٌهم به"عداوتن و
 .(1)عن ابن جرٌج: "}وإن ربن لٌعلم ما تكن صدورهم{، لال: السر" 
عن الحسن، "}لٌعلم ما تكن صدورهم وما ٌعلنون{، لال: فً ظلمة اللٌل، وفً أجواؾ  
 . (5)بٌوتهم"
 .(ٓٔ)ٌصده عنه" لال ابن فورن:" األكنان: جعل الشًء بحٌث ال ٌلحمه أذى بمانع 
ٌمال: كننت الشًء وأكننته: إذا سترته وأخفٌته، ٌعنى: أنه ٌعلم ما  لال الزمخشري:" 

ٌخفون وما ٌعلنون من عداوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومكاٌدهم، وهو معالبهم على ذلن بما 
 .(ٔٔ)ٌستوجبونه"

 
 المرآن

 [ 4٘({ ]النمل : 4٘الَّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن )}َوَما ِمْن َؼابِبٍَة فًِ السََّماِء َواْْلَْرِض إِ 
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 التفسٌر:
وما ِمن شًء ؼابب عن أبصار الخلك فً السماء واألرض إال فً كتاب واضح عند هللا. لد 

 أحاط ذلن الكتاب بجمٌع ما كان وما ٌكون.
لال الطبري: ٌمول:" }وما من{ مكتوم سر وخفً أمر ٌؽٌب عن أبصار الناظرٌن }فً  
ألرض إال فً كتاب{ وهو أم الكتاب الذي أثبت ربنا فٌه كل ما هو كابن من لدن ابتدأ السماء وا

خلك خلمه إلى ٌوم المٌامة. وٌعنً بموله: }مبٌن{ أنه ٌبٌن لمن نظر إلٌه، ولرأ ما فٌه مما أثبت 
 .(ٔ)فٌه ربنا جل ثناإه"

ما من خبر أي: }وما من{ جملة ؼاببة من جمٌع الؽاببات، ولٌل: و لال السمعانً:" 
 .(ٕ)ؼابب، }إال فً كتاب مبٌن{، وهو: اللوح المحفوظ"

أي: }وما من{ جملة ؼاببة من مكتوم سر، وخفً أمر، وشًء ؼابب، }فً  لال البؽوي:" 
 .(ٖ)السماء واألرض إال فً كتاب مبٌن{ أي: فً اللوح المحفوظ"

 .(ٗ)ٌمول: ما من شًء فً السماء واألرض، سر وال عبلنٌة إال ٌعلمه" لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)ٌعلمه"
ما من لول وال عمل فً السماء واألرض، إال فً اللوح المحفوظ لبل أن  لال مجاهد:" 

 .(٘)ٌخلك هللا السموات واألرض"
 .(ٙ)عن لتادة، لوله: "}فً كتاب مبٌن{، لال: كل ذلن فً كتاب من عند هللا مبٌن" 
}وما من ؼاببة{، ٌعنً: علم ؼٌب ما ٌكون من العذاب فً السماء تل:"ولال مما 

واألرض، وذلن حٌن استعجلوه بالعذاب }إال فً كتاب مبٌن{، ٌمول: إال هو بٌن فً اللوح 
 .(2)المحفوظ"
 .(1)الؽاببة المٌامة" وعن الحسن:" 
ء فٌهما سمى الشًء الذي ٌؽٌب وٌخفى: ؼاببة وخافٌة، فكانت التا لال الزمخشري:" 

بمنزلتها فً العافٌة والعالبة.. كؤنه لال: وما من شًء شدٌد الؽٌبوبة والخفاء إال ولد علمه هللا 
 .(5)وأحاط به وأثبته فً اللوح. المبٌن: الظاهر البٌن لمن ٌنظر فٌه من المبلبكة"

لال ابن عباس:" أول ما خلك هللا الملم، فمال: اكتب، لال: رب ما أكتب؟ لال: ما هو  
كابن، فجرى الملم بما هو كابن إلى ٌوم المٌامة، لال: فؤعمال العباد تعرض كل ٌوم اثنٌن 

 .(ٓٔ)وخمٌس فٌجدونه على ما فً الكتاب"
 [:2٘-2ٓفوابد اآلٌات:]

ٌِْه َوَسلََّم ألنه ٌعانً شدة من ظلم المشركٌن وإعراضهم. -ٔ  تسلٌة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ
 وعنادهم.بٌان تعنت المشركٌن  -ٕ
 تحمك وعد هللا للمشركٌن حٌث نزل بهم بعض العذاب الذي ٌستعجلون. -ٖ

                                                           



٘2 
 

 بٌان فضل هللا تعالى على الناس مع ترن أكثرهم لشكره سبحانه وتعالى. -ٗ
 بٌان إحاطة علم هللا بكل شًء. -٘
 إثبات وتمرٌر كتاب الممادٌر، وهو اللوح المحفوظ. -ٙ
 

 المرآن
 [  4ٙ({ ]النمل : 4ٙمُصُّ َعلَى بَنًِ إِْسَرابٌَِل أَْكثََر الَِّذي ُهْم فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن )}إِنَّ َهَذا اْلمُْرآَن ٌَ 

 التفسٌر:
 إن هذا المرآن ٌمصُّ على بنً إسرابٌل الحك فً أكثر األشٌاء التً اختلفوا فٌها.

بؤٌدٌهم، ثم لال ٌحٌى:" ٌعنً: ما اختلؾ فٌه أوابلهم وما حرفوا من كتاب هللا، وما كتبوا  
 . (ٔ)لالوا هذا من عند هللا"

لال الفراء:" وذلن أن بنً إسرابٌل اختلفوا حتى لعن بعضهم بعضا، فمال هللا: إن هذا  
 .(ٕ)المرآن لٌمص علٌهم الهدى مما اختلفوا فٌه لو أخذوا به"

إن هذا المرآن الذي أنزلته إلٌن ٌا دمحم ٌمص على بنً إسرابٌل  لال الطبري: ٌمول:" 
الحك، فً أكثر األشٌاء التً اختلفوا فٌها، وذلن كالذي اختلفوا فٌه من أمر عٌسى، فمالت الٌهود 
فٌه ما لالت، ولالت النصارى فٌه ما لالت، وتبرأ الختبلفهم فٌه هإالء من هإالء، وهإالء من 

ص علٌكم هإالء، وؼٌر ذلن من األمور التً اختلفوا فٌها، فمال جل ثناإه لهم: إن هذا المرآن ٌم
الحك فٌما اختلفتم فٌه فاتبعوه، وألروا لما فٌه، فإنه ٌمص علٌكم بالحك، وٌهدٌكم إلى سبٌل 

 .(ٖ)الرشاد"
ٌمول تعالى مخبًرا عن كتابه العزٌز ، وما اشتمل علٌه من الهدى  لال ابن كثٌر:" 

أَْكثََر الَِّذي ُهْم  } -وهم حملة التوراة واإلنجٌل  -والبٌنات والفرلان: إنه ٌمص على بنً إسرابٌل 
فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن { ، كاختبلفهم فً عٌسى وتباٌنهم فٌه ، فالٌهود افتروا ، والنصارى َؼلَوا ، فجاء 
إلٌهم المرآن بالمول الوسط الحك العدل : أنه عبد من عباد هللا وأنبٌابه ورسله الكرام ، علٌه 

ِعٌَسى اْبُن َمْرٌََم لَْوَل اْلَحّكِ الَِّذي فٌِِه ٌَْمتَُروَن { أفضل الصبلة والسبلم ، كما لال تعالى : } َذِلَن 
 .(ٗ)["ٖٗ]مرٌم : 
االختبلؾ: ذهاب كل واحد إلى نمٌض ما ذهب إلٌه اآلخر، معنى: }إن  لال ابن فورن:" 

هذا المرآن ٌمص على بنً إسرابٌل أكثر الذي هم فٌه ٌختلفون{ أنه ٌرجع إلى بٌان المرآن للحك 
فٌه االختبلؾ بٌن بنً إسرابٌل، وؼٌرهم من أهل المذاهب.. واختبلؾ بنً إسرابٌل فٌما ولع 

كاختبلفهم فً المسٌح، حتى لالت الٌهود بتكذٌبه فً نبوته، ولالت النصارى بإالهٌته، وما لالت 
الٌهود فً نسخ الشرٌعة حتى أجازه بعضهم من ؼٌر التوراة وأباه آخرون منهم فلم ٌجٌزوا 

 .(٘)النسخ أصبل"
 . (ٙ)لال لتادة:" ٌعنً: الٌهود والنصارى، ٌمول: هذا المرآن مبٌن لهم ما اختلفوا فٌه" 
 

 المرآن
 [ 44({ ]النمل : 44}َوإِنَّهُ لَُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن )

 التفسٌر:
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 وإن هذا المرآن لهداٌة من الضبلل ورحمة من العذاب، لمن صدَّق به واهتدى بهداه.
الطبري: ٌمول:" إن هذا المرآن لهدى، ٌمول: لبٌان من هللا، بٌن به الحك فٌما اختلؾ لال  

 .(ٔ)فٌه خلمه من أمور دٌنهم، ورحمة لمن صدق به وعمل بما فٌه"
  .(ٕ)أي : هدى لملوب المإمنٌن ، ورحمة لهم فً العملٌات " لال ابن كثٌر:" 
 . (ٖ)لال ٌحٌى:" هدى ٌهتدون به إلى الجنة" 
 .(ٗ)الشعبً، "}لهدى{، لال: هدى من الضبللة"عن  
 .(٘)عن سعٌد بن جبٌر، "}لهدى{، ٌعنً: تبٌان" 
 .(ٙ)عن السدي، "}لهدى{، لال: نور" 
 .(2)عن الحسن، لوله: "}لهدى{، لال: هو المرآن" 
 .(1)عن أبً العالٌة، لوله: "}ورحمة{، لال: رحمته المرآن" 
 

 المرآن
 [ 44({ ]النمل : 44نَُهْم بُِحْكِمِه َوُهَو اْلعَِزٌُز اْلعَِلٌُم )}إِنَّ َربََّن ٌَْمِضً بٌَْ 

 التفسٌر:
إن ربن ٌمضً بٌن المختلفٌن من بنً إسرابٌل وؼٌرهم بحكمه فٌهم، فٌنتمم من المبطل، وٌجازي 

 المحسن. وهو العزٌز الؽالب، فبل ٌَُردُّ لضاإه، العلٌم، فبل ٌلتبس علٌه حك بباطل. 
ٌْنَُهْم بُِحْكِمِه{ ]النمل : لوله تعالى:}إِ   [، أي:" إن ربن ٌمضً بٌن 21نَّ َربََّن ٌَْمِضً بَ

 .(5)المختلفٌن من بنً إسرابٌل وؼٌرهم بحكمه فٌهم، فٌنتمم من المبطل، وٌجازي المحسن"
لال ٌحٌى:أي:" بٌن المإمنٌن والكافرٌن فً اآلخرة، فٌدخل المإمنٌن الجنة، وٌدخل  

 .(ٓٔ)الكافرٌن النار"
لال الطبري: " ٌمول: إن ربن ٌمضً بٌن المختلفٌن من بنً إسرابٌل بحكمه فٌهم، فٌنتمم  

 .(ٔٔ)من المبطل منهم، وٌجازي المحسن منهم المحك بجزابه"
عن عبد هللا لال: لال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أول ما ٌمضى بٌن الناس ٌوم المٌامة فً  
 .  (ٕٔ)الدماء"
هللا، لال: "بلؽنً حدٌث عن رجل من أصحاب النبً صلى هللا علٌه عن جابر بن عبد  

وسلم لم أسمعه أنا من النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فرحلت إلٌه، فسرت إلٌه شهرا حتى لدمت الشام، فإذا هو عبد 
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هللا بن أنٌس األنصاري، فبعثت إلٌه أن جابرا على الباب فرجع إلً الرسول، فمال: جابر بن عبد 
لت: نعم، فرجع إلٌه الرسول، فخرج إلً، فاعتنمنً واعتنمته، فملت: حدٌث بلؽنً أنن هللا؟ ل

سمعته من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم أسمعه منه، فخشٌت أن أموت أو تموت، ولم أسمعه، فمال: سمعت 
لى الشام، عراة ؼرال بهما، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: " ٌحشر هللا العباد، أو لال: الناس، وأومؤ بٌده إ

للت: ما بهما؟ لال: لٌس معهم شًء، فٌنادٌهم بصوت ٌسمعه من بعد كما ٌسمعه من لرب، أنا 
الملن، أنا الدٌان، ال ٌنبؽً ألحد من أهل الجنة أن ٌدخل الجنة وواحد من أهل النار ٌطلبه 

الجنة ٌطلبه بمظلمة، حتى بمظلمة، وال ٌنبؽً ألحد من أهل النار أن ٌدخل النار وواحد من أهل 
 .(ٔ)اللطمة، لال: للنا: كٌؾ، وإنما نؤتً هللا عراة ؼرال بهما؟ لال: بالحسنات والسٌبات"

[، أي:" وهو العزٌز الؽالب، فبل ٌَُردُّ 21لوله تعالى:}َوُهَو اْلعَِزٌُز اْلعَِلٌُم{ ]النمل :  
 . (ٕ)لضاإه، العلٌم، فبل ٌلتبس علٌه حك بباطل"

  .(ٖ)}َوُهَو اْلعَِزٌُز { فً انتمامه ، } اْلعَِلٌُم { بؤفعال عباده وألوالهم " ثٌر:"لال ابن ك 
لال الطبري: " ٌمول: وربن العزٌز فً انتمامه من المبطل منهم ومن ؼٌرهم، ال ٌمدر  

أحد على منعه من االنتمام منه إذا انتمم العلٌم بالمحك المحسن من هإالء المختلفٌن من بنً 
 .  (ٗ)فٌما اختلفوا فٌه، ومن ؼٌرهم من المبطل الضال عن الهدى"إسرابٌل 
 .(٘)لال ٌحٌى:" ال أعز منه وال أعلم منه" 
 أي: العلٌم بصحة ما ٌمضً به -هنا–معنى الوصؾ بالعزٌز العلٌم  لال ابن فورن:" 

بؽٌر العزٌز بما ال ٌمكن رد لضابه فهو ٌمضً بٌن المختلفٌن بما ال ٌمكن أن ٌرد وال ٌلتبس 
 .(ٙ)الحك"
 ولال ابن فورن:" وفً اآلٌة تسلٌة للمحمٌن الذٌن خولفوا فً أمر الدٌن; بؤن أمرهم 

 .(2)ٌإول إلى أن ٌحكم بٌنهم رب العالمٌن بما ال ٌمكن دفعه، وال تلبٌسه"
 

 المرآن
ِ إِنََّن َعلَى اْلَحّكِ اْلُمبٌِِن )  [  44({ ]النمل : 44}فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

 التفسٌر:
فً كل أمورن على هللا، وثك به; فإنه كافٌن، إنن على الحك الواضح  -أٌها الرسول-فاعتمد 

 الذي ال شن فٌه.
ِ{ ]النمل :   فً كل أمورن  -أٌها الرسول-[، أي:" فاعتمد 25لوله تعالى:}فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

 .(1)على هللا، وثك به فإنه كافٌن"
 .(5): ارض به من العباد"لال دمحم بن إسحاق:" أي 
  .(ٓٔ)أي : فً أمورن ، وبَلّػ رسالة ربن " لال ابن كثٌر:" 
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لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ففوض إلى هللا ٌا دمحم أمورن، وثك به  
 .(ٔ)فٌها، فإنه كافٌن"

[، أي:" إنن على الحك الواضح الذي ال 25لوله تعالى:}إِنََّن َعلَى اْلَحّكِ اْلُمبٌِِن{ ]النمل :  
 .(ٕ)شن فٌه"
ْن كتبت علٌه  لال ابن كثٌر:"  أي : أنت على الحك المبٌن وإن خالفن َمْن خالفن ، ِممَّ

     .(ٖ)الشماوة وَحمَّت علٌهم كلمة ربن أنهم ال ٌإمنون ، ولو جاءتهم كل آٌة"
بفهم، أنه الحك، دون ما علٌه  لال الطبري:" لمن تؤمله، وفكر ما فٌه بعمل، وتدبره 

الٌهود والنصارى، المختلفون من بنً إسرابٌل، ودون ما علٌه أهل األوثان، المكذبون فٌما 
أتٌتهم به من الحك، ٌمول: فبل ٌحزنن تكذٌب من كذبن، وخبلؾ من خالفن، وامض ألمر ربن 

 .(ٗ)الذي بعثن به"
 .(٘)عن سعٌد، لوله: "}المبٌن{، ٌعنً: البٌن" 
 

 المرآن
مَّ الدَُّعاَء إَِذا َولَّْوا ُمْدبِِرٌَن )  [  4ٓ({ ]النمل : 4ٓ}إِنََّن اَل تُْسِمُع اْلَمْوتَى َواَل تُْسِمُع الصُّ

 التفسٌر:
ال تمدر أن تُسمع الحك َمن طبع هللا على للبه فؤماته، وال تُسمع دعوتن َمن  -أٌها الرسول-إنن 

دبارهم معرضٌن عنن، فإن األصم ال ٌسمع الدعاء إذا كان أصمَّ هللا سمعه عن سماع الحك عند إ
 ممببل، فكٌؾ إذا كان معرًضا عنه مولًٌا مدبًرا؟

ال تمدر أن  -أٌها الرسول-[، أي:" إنن 1ٓلوله تعالى:}إِنََّن اَل تُْسِمُع اْلَمْوتَى{ ]النمل :  
 .(ٙ)تُسمع الحك َمن طبع هللا على للبه فؤماته"

إنن ٌا دمحم ال تمدر أن تفهم الحك من طبع هللا على للبه فؤماته، ألن  لال الطبري:" ٌمول: 
 .(2)هللا لد ختم علٌه أن ال ٌفهمه"

هذا مثل ضربه هللا للكافر كما ال ٌسمع المٌت كذلن ال ٌسمع الكافر وال ٌنتفع  لال لتادة:" 
لى مدبرا ثم نادٌته لم به. وفً لوله: وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرٌن ٌمول: لو أن أصما و

 .(1)ٌسمع، كذلن الكافر ال ٌسمع وال ٌنتفع بما ٌسمع"
مَّ الدَُّعاَء إَِذا َولَّْوا ُمْدبِِرٌَن{ ]النمل :   [، أي:" وال تُسمع 1ٓلوله تعالى:}َواَل تُْسِمُع الصُّ

ع دعوتن َمن أصمَّ هللا سمعه عن سماع الحك عند إدبارهم معرضٌن عنن، فإن األصم ال ٌسم
 .(5)الدعاء إذا كان ممببل، فكٌؾ إذا كان معرًضا عنه مولًٌا مدبًرا؟"

لال الطبري:" ٌمول: وال تمدر أن تسمع ذلن من أصم هللا عن سماعه سمعه، إذا هم  
أدبروا معرضٌن عنه، ال ٌسمعون له لؽلبة دٌن الكفر على للوبهم، وال ٌصؽون للحك، وال 

 .(ٔ)هم ٌعرضون عنه، وٌنكرون المول به، واالستماع له"ٌتدبرونه، وال ٌنصتون لمابله، ولكن
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أي : ال تسمعهم شٌبًا ٌنفعهم ، فكذلن هإالء على للوبهم ؼشاوة ، وفً  لال ابن كثٌر:" 
        .(ٕ)آذانهم َوْلر الكفر "

عن ٌحٌى بن ٌعمر، لوله: "}وما أنت بهادي العمً عن ضبللتهم{، أي: ما تفعل  
 .(ٖ)ذلن"
 

 المرآن
({ 4ٔ}َوَما أَْنَت بَِهاِدي اْلعُْمًِ َعْن َضاَللَتِِهْم إِْن تُْسِمُع إِالَّ َمْن ٌُْإِمُن بِآٌَاتِنَا فَُهْم ُمْسِلُموَن )

 [  4ٔ]النمل : 
 التفسٌر:
بهاٍد عن الضبللة َمن أعماه هللا عن الهدى والرشاد، وال ٌمكنن أن تُسمع  -أٌها الرسول-وما أنت 

ق   بآٌاتنا، فهم مسلمون مطٌعون، مستجٌبون لما دعوتهم إلٌه.إال َمن ٌصّدِ
أٌها -[، أي:" وما أنت 1ٔلوله تعالى:}َوَما أَْنَت بَِهاِدي اْلعُْمًِ َعْن َضبَللَتِِهْم{ ]النمل :  
 .(ٗ)بهاٍد عن الضبللة َمن أعماه هللا عن الهدى والرشاد" -الرسول
}بهادي{ من أعماه هللا عن الهدى والرشاد فجعل لال الطبري:ٌمول:" }وما أنت{ ٌا دمحم  

على بصره ؼشاوة أن ٌتبٌن سبٌل الرشاد عن ضبللته التً هو فٌها إلى طرٌك الرشاد وسبٌل 
 .(٘)الرشاد"
أي: لست تهدٌهم أنت بمدرتن ولكن هللا جل وعز ٌهدي من ٌشاء بلطفه  لال النحاس:" 
 .(ٙ)وتوفٌمه"
إلى الحك بدعابه والتضابه إٌاه، ولد ٌكون بفعل المعرفة  الهادي: المابد لال ابن فورن:" 

ولد فعلها فً للب المإمنٌن  -عز وجل  –فً لل ب المهت دٌن، وذلن ال ٌك در علٌه إال هللا 
المهتدٌن، وؼٌره ٌهدي بالدعاء، وبالبٌان فمط. والضبللة الذهاب عن طرٌك الصواب، ولد ٌضل 

ٌخلك الضبلل فً العٌن، وهو الجهل بالحك، أو الشن  بالدعاء إلى الضبلل، وٌضل المضل بؤن
 .(2)"–عز وجل  -فٌه، وذلن مما ال ٌمدر علٌه إال هللا 

 .(1)«وما أنت تهدي العمً عن ضبللتهم » ولرئ: 
[، أي:" وال ٌمكنن 1ٔلوله تعالى:}إِْن تُْسِمُع إاِلَّ َمْن ٌُْإِمُن بِآٌَاتِنَا فَُهْم ُمْسِلُموَن{ ]النمل :  
ق بآٌاتنا، فهم مسلمون مطٌعون، مستجٌبون لما دعوتهم إلٌه"أن  تُسمع إال َمن ٌصّدِ

(5). 
لال الطبري:" ٌمول: ما تمدر أن تفهم الحك وتوعٌه أحدا إال سمع من ٌصدق بآٌاتنا،  

ٌعنً بؤدلته وحججه وآي تنزٌله، فإن أولبن ٌسمعون منن ما تمول وٌتدبرونه، وٌفكرون فٌه، 
  .(ٓٔ)الذٌن ٌسمعون"وٌعملون به، فهم 
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أي: إنما ٌستجٌب لن َمْن هو سمٌع بصٌر ، السمع والبصر النافُع فً  لال ابن كثٌر:" 
     .(ٔ)الملب والبصٌرة الخاضع هلل ، ولما جاء عنه على ألسنة الرسل ، علٌهم السبلم "

فٌعً لال الزجاج:" معناه: ما تسمع إال من ٌإمن، وتؤوٌل: ما تسمع، أي: ما ٌسمع منن  
 .(ٕ)وٌعمل إال من ٌإمن بآٌاتنا، فؤما من سمع ولم ٌمبل فبمنزلة األصم"

لال ابن فورن:" أي: إال من ٌطلب الحك بالنظر فً آٌاتنا، وٌسلن طرٌك المبول، وهو  
 .(ٖ)من سبك من هللا العلم بؤنه ٌوفمه، وٌإمن"

 .(ٗ)عن ابن عباس، لوله: "}مسلمون{، ٌمول: موحدون" 
 .(٘)، لوله: "}مسلمون{، ٌمول: مخلصٌن"عن زهٌر بن دمحم 

 [:1ٔ-2ٙفوابد اآلٌات:]
 شرؾ المرآن وفضله. -ٔ
لن ٌنتهً خبلؾ الٌهود والنصارى إال باإلسبلم فإذا أسلموا اهتدوا للحك وانتهى كل خبلؾ  -ٕ

 بٌنهم.
فً كبل ما كل خبلؾ بٌن الناس الٌوم سٌحكم هللا تعالى بٌن أهله ٌوم المٌامة بحكمه العادل وٌو -ٖ

 له أو علٌه وهو العزٌز العلٌم.
الكفار أموات لخلو أبدانهم من روح اإلٌمان فلذا هم ال ٌسمعون الهدى وال ٌبصرون اآلٌات  -ٗ

 مهما كانت واضحات. فعلى داعٌهم أن ٌعرؾ هذا فٌهم ولٌصبر على دعوتهم ودعاوٌهم.
 

 المرآن
ٌِْهْم أَْخَرْجنَا لَُهْم َدابَّةً ِمَن اْْلَْرِض تَُكلُِّمُهْم أَنَّ النَّاَس َكانُوا بِآٌَاتِ  نَا اَل ٌُولِنُوَن }َوإَِذا َولََع اْلمَْوُل َعلَ

 [ 4ٕ({ ]النمل : 4ٕ)
 التفسٌر:

وإذا وجب العذاب علٌهم; لتمادٌهم فً المعاصً والطؽٌان، وإعراضهم عن شرع هللا وحكمه، 
ى صاروا من شرار خلمه، أخرجنا لهم من األرض فً آخر الزمان عبلمة من عبلمات حت

، تحدثهم أن الناس المنكرٌن للبعث كانوا بالمرآن ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص ودٌنه « الدابة»الساعة الكبرى، وهً 
 ال ٌصدلون وال ٌعملون. 

ٌِْهْم{ ]النم  [، أي:" وإذا وجب العذاب علٌهم; 1ٕل : لوله تعالى:}َوإَِذا َولََع اْلمَْوُل َعلَ
لتمادٌهم فً المعاصً والطؽٌان، وإعراضهم عن شرع هللا وحكمه، حتى صاروا من شرار 

 .(ٙ)خلمه"
 .(2)لال مماتل:" ٌمول: إذا نزل العذاب بهم" 
 .(1)أي: وجبت الحجة" لال ابن لتٌبة:" 
 .(5)"أي: إذا وجب لال الزجاج:" 
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ٌِْهُم اْلمَْول{ ]المصص :  معناه إذا وجب السخط علٌهم وهو كموله: لال الفراء:  }َحكَّ َعلَ
 .(ٔ)[ فً موضع آخر"ٖٙ

حك  . وفً رواٌة:"(ٕ)عن مجاهد، لوله: "}وإذا ولع المول علٌهم{، لال: حك علٌهم" 
 .(ٖ)العذاب"
 .(ٗ)إذا وجب المول علٌهم" لال لتادة: "ٌمول: 
 .(٘)"لال ابن جرٌج: المول: العذاب 
 .(ٙ)عن لتادة: "}وإذا ولع المول علٌهم{، والمول: الؽضب"و 
 .(2)عن مماتل بن حٌان، لوله: "}وإذا ولع المول علٌهم{، لال: السخط" 
موسى أبو العبل لال: "كنا فً جنازة فٌها الحسن لال: فؤرسلت مإذنا لنا: ٌمال: له سالم  

ولع المول علٌهم أخرجنا لهم دابة من األرض أبو هاشم فملت: سل الحسن، عن هذه اآلٌة :}وإذا 
 .(1)تكلمهم{، لال: فجاء، فمال: إن هللا ٌومبذ على أهل األرض ساخط"

عن حفصة، لالت: "سؤلت أبا العالٌة، عن لوله: }وإذا ولع المول علٌهم{ فمال: أوحى هللا  
هً ؼطاء إلى نوح }أنه لن ٌإمن من لومن إال من لد آمن{، لالت: فكؤنما كان على وج

 .(5)فكشؾ"
 .(ٓٔ)عن حذٌفة لال: "وهللا ما تبل عن لوم لوط" 
لال الصابونً:" هذا بٌان لما ٌكون بٌن ٌدي الساعة، أي: وإِذا لَُرَب نزول العذاب ولٌام  

 .(ٔٔ)الساعة، وحان ولت عذاب الكفار"
البٌت من عن ناجٌة بن عبد هللا بن عتبة، عن أبٌه لال: "لال: عبد هللا أكثروا الطواؾ ب 

لبل أن ٌرفع وٌنسى الناس مكانه، وأكثروا تبلوة المرآن من لبل أن ٌرفع. لال: هذه المصاحؾ 
ترفع فكٌؾ ما فً صدور الرجال؟ لال: ٌسرى علٌهم لٌبل فٌصبحوا منه لفرا، وٌنسون لول ال 

ذا ولع إله إال هللا وٌمعون فً لول الجاهلٌة وأشعارهم فذلن حٌن ٌمع علٌهم المول، ٌعنً: }وإ
 .(ٕٔ)المول علٌهم{"
لوله تعالى:}أَْخَرْجنَا لَُهْم َدابَّةً ِمَن اأْلَْرِض تَُكلُِّمُهْم أَنَّ النَّاَس َكانُوا بِآٌَاتِنَا اَل ٌُولِنُوَن{  
[، أي:" أخرجنا لهم من األرض فً آخر الزمان عبلمة من عبلمات الساعة 1ٕ]النمل : 

لناس المنكرٌن للبعث كانوا بالمرآن ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص ودٌنه ال ، تحدثهم أن ا« الدابة»الكبرى، وهً 
 . (ٖٔ)ٌصدلون وال ٌعملون"
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هذه الدابة تخرج فً آخر الزمان عند فساد الناس وتَْرِكهم أوامر هللا  لال ابن كثٌر:" 
. فَتَُكلِّم لٌل : من مكة. ولٌل : من ؼٌرها. -وتبدٌلهم الدٌن الحك ، ٌخرج هللا لهم دابة من األرض 
تكلمهم فتمول لهم : إن الناس كانوا بآٌاتنا ال »الناس على ذلن.. ولال عطاء الخراسانً : 

. وفً هذا المول نظر ال ٌخفى ، (ٖ)، واختاره ابن جرٌر(ٕ). وٌروى هذا عن علً(ٔ)«ٌولنون
 .(ٗ)وهللا أعلم "
ٌروى أن أول أشراط الساعة خروج الدابة وطلوع الشمس من مؽربها،  لال الزجاج:" 

وأكثر ما جاء فً التفسٌر أنها تخرج بتهامة، تخرج من بٌن الصفا والمروة، ولد جاء فً التفسٌر 
أنها تخرج ثبلت مرات فً ثبلثة أمكنة، وجاء فً التفسٌر تنكت فً وجه الكافر نكتة سوداء وفً 

، فتفشو نكتة الكافر حتى ٌسود منها وجهه أجمع وتفشو نكتة المإمن وجه المإمن نكتة بٌضاء
 .(٘)"حتى ٌبٌض منها وجهه فتجتمع الجماعة على المابدة، فٌعرؾ المإمن من الكافر

 .(ٙ)عن ابن عباس، لوله: "}أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم{، لال: تحدثهم" 
 .(2)"أما آٌات هللا فدمحم ملسو هيلع هللا ىلصلال السدي:"  
: أن الناس كانوا بآٌاتنا ال -ٌعنً إٌاهم-وأما دابة األرض تكلمهم فكبلمها  لال عطاء:" 
 .(1)ٌولنون"
عن أبى الزعراء، "أن رجبل سؤل عبد هللا عن الدابة فمال: له سل علٌا فإنه بذلن، فسؤل  

 .(5)بآٌاتنا ال ٌولنون"علٌا، فمال: تؤكل الطعام وتمشً فً األسواق وتكلم الناس أن الناس كانوا 
لابوس أن أباه حدثه لال: "سؤلنا ابن عباس، عن الدابة؟ فمال: هً مثل الحربة عن  
 .(ٓٔ)الضخمة"
 .(ٔٔ)إن الدابة فٌها من كل لون، ما بٌن لرنٌها فرسخ للراكب" عن ابً هرٌرة، لال:" 
األرض{، لال: هو عن ابن عمر فً لوله: "}وإذا ولع المول علٌهم أخرجنا لهم دابة من  

ذان إذا ترن األمر بالمعروؾ  . وفً رواٌة:"(ٕٔ)حٌن ال ٌؤمرون بمعروؾ وال ٌنهون عن منكر"
 .(ٖٔ)والنهً عن المنكر"

 .(ٗٔ)إذا لم ٌعرفوا معروفا، ولم ٌنكروا منكرا" لال عطٌة: 
 .(ٔ)تخرج دابة األرض إذا فسد الناس، ولهم دابة تكلمهم كبلما" لال الحسن:" 
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: "سؤلت ابن عباس، عن لوله: أخرجنا لهم دابة من -ٌعنً: نفٌع األعمى -أبو دمحملال:  
 .(ٕ)األرض تكلمهم أو تكلمهم؟ لال: كل ذلن وهللا تفعل تكلم المإمن وتكلم الكافر أو تجرحه"

صدلة ابن ٌزٌد: "تجا الدابة إلى الرجل وهو لابم ٌصلً فً المسجد، فتكتب بٌن لال  
 .(ٖ)عٌنٌه كذاب"
ل مماتل:" تخرج من الصفا الذي بمكة تكلمهم بالعربٌة تمول: }أن الناس{، ٌعنً: كفار لا 

مكة }كانوا بآٌاتنا{، ٌعنً: بخروج الدابة }ال ٌولنون{، هذا لول الدابة للناس إن الناس بخروجً 
فإذا رآها الناس كلهم عادت إلى مكانها من -عز وجل -ال ٌولنون ألن خروجها آٌة من آٌات هللا

فإذا خرجت بلػ « أفضى»ٌث خرجت لها أربع لوابم وزؼب ورٌش ولها جناحان واسمها ح
 .(ٗ)رأسها السحاب"

تخرج الدابة من صدع فً الصفا، كجري الفرس ثبلثة أٌام وما خرج  لال ابن عمر:" 
 .(٘)ثلثها"
ٌبٌت الناس ٌسٌرون إلى جمع، وتبٌت دابة األرض تساٌرهم، فٌصبحون  لال ابن عمر:" 

ولد خطمتهم من رأسها وذنبها، فما من مإمن إال مسحته، وال من كافر وال منافك إال 
 .(ٙ)تخبطه"
عن حسان بن حمصة، لال: "سمعت عبد هللا بن عمرو ٌمول: لو شبت النتعلت بنعلً  

ؾ على األحجار التً تخرج الدابة من بٌنها، ولكؤنً بها هاتٌن، فلم أمس األرض لاعدا حتى أل
 .(2)لد خرجت فً عمب ركب من الحاج، لال: فما حججت لط إال خفت تخرج بعمبنا"

عن عطاء، لال: "رأٌت عبد هللا بن عمرو، وكان منزله لرٌبا من الصفا، رفع لدمه وهو  
 .(1)تخرج منه الدابة"لابم، ولال: لو شبت لم أضعها حتى أضعها على المكان الذي 

وهب بن منبه ٌمول: لال عزٌز أتانً الملن للت: أخبرنً ما بمً من الدنٌا لال:  وعن  
ال علم لً، ولم تسؤلنً عما ال أعلم؟ لال: أنا أعلم أنه عند انمضاء الدنٌا والربت اآلخرة وآٌة 

ض عمٌما من ذلن أن ٌكثر الكذب وٌمل الصدق، وٌظهر الفجور وٌنعدم البر، وتعود األر
األنهار، وترى الشمس فً أثر ذلن من مؽربها، وتمطر الشجر دما، وتجول األنواء، وتنطك 
الحجارة، وٌملن من لم ٌكن برجالة الملن، وتخبر الطٌر، وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم 
الناس كل ٌسمعها، وتضع الحبالى لبل التمام، وٌعود الماء العذب أجاجا، وٌتعادى األخبلء 

خرق الحكمة وٌرفع العلم، وتكلم األرض التً تلٌها. وفً ذلن الزمان ٌرجو الناس ما ال وت
 .(5)ٌبلؽون وٌتعنون، فٌما ال ٌنالون، وٌعملون فٌما ال ٌؤكلون"

لال حذٌفة بن أسٌد الؽفاري: "إن الدابة حٌن تخرج ٌراها بعض الناس فٌمولون: وهللا لمد  
، فٌطلب فبل ٌمدر على شًء. لال: ثم تخرج فٌراها الناس، رأٌنا الدابة، حتى ٌبلػ ذلن اإلمام

فٌمولون: وهللا لمد رأٌناها، فٌبلػ ذلن اإلمام فٌطلب فبل ٌرى شٌبا، فٌمول: أما إنً إذا حدث الذي 
ٌذكرها لال: حتى ٌعد فٌها المتل، لال: فتخرج، فإذا رآها الناس دخلوا المسجد ٌصلون، فتجًء 
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فتخطم الكافر، وتمسح على جبٌن المسلم ؼرة، لال: فٌعٌش الناس  إلٌهم فتمول: اآلن تصلون،
 .(ٔ)زمانا ٌمول هذا: ٌا مإمن، وهذا: ٌا كافر"

للدابة ثبلث خرجات: خرجة فً بعض البوادي ثم تكمن،  وفً رواٌة أخرى لحذٌفة:" 
وخرجة فً بعض المرى حٌن ٌهرٌك فٌها األمراء الدماء، ثم تكمن، فبٌنا الناس عند أشرؾ 
المساجد وأعظمها وأفضلها، إذ ارتفعت بهم األرض، فانطلك الناس هرابا، وتبمى طابفة من 
المإمنٌن، وٌمولون: إنه ال ٌنجٌنا من هللا شًء، فتخرج علٌهم الدابة تجلو وجوههم مثل الكوكب 
الدري، ثم تنطلك فبل ٌدركها طالب وال ٌفوتها هارب، وتؤتً الرجل ٌصلً، فتمول: وهللا ما كنت 
من أهل الصبلة، فٌلتفت إلٌها فتخطمه، لال: تجلو وجه المإمن، وتخطم الكافر، للنا: فما الناس 

 .(ٕ)ٌومبذ؟ لال: جٌران فً الرباع، وشركاء فً األموال، وأصحاب فً األسفار"
اطلع النبً ملسو هيلع هللا ىلص علٌنا ونحن نتذاكر الساعة، فمال: "  وعن ُحَذٌفة بن أسٌد الؽفاري لال : " 

ما تذكرون؟ " لالوا: نذكر الساعة، فمال: " إنها لن تموم حتى تروا عشر آٌات: الدخان، 
والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مؽربها، ونزول عٌسى ابن مرٌم، وٌؤجوج، ومؤجوج، 

لمؽرب، وخسؾ بجزٌرة العرب، وآخر ذلن نار وثبلث خسوؾ: خسؾ بالمشرق، وخسؾ با
 .(ٖ)"تخرج من لبل تطرد الناس إلى محشرهم

حذٌفة بن الٌمان، لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: وذكر الدابة، فمال حذٌفة: للت ٌا وعن 
بٌت رسول هللا، من أٌن تخرج؟ لال: "من أعظم المساجد حرمة على هللا، بٌنما عٌسى ٌطوؾ بال

ومعه المسلمون، إذ تضطرب األرض تحتهم، تحرن المندٌل، وٌنشك الصفا مما ٌلً المسعى، 
وتخرج الدابة من الصفا، أول ما ٌبدو رأسها، ملمعة ذات وبر ورٌش، لم ٌدركها طالب، ولن 
ٌفوتها هارب، تسم الناس مإمن وكافر، أما المإمن فتترن وجهه كؤنه كوكب دري، وتكتب بٌن 

 .(ٗ)ن، وأما الكافر فتنكت بٌن عٌنٌه نكتة سوداء كافر"عٌنٌه مإم
عن أبً هرٌرة، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "تخرج الدابة معها خاتم سلٌمان وعصا 
موسى، فتجلو وجه المإمن بالعصا، وتختم أنؾ الكافر بالخاتم، حتى إن أهل البٌت لٌجتمعون 

 .(٘)كافر" فٌمول هذا. ٌا مإمن، وٌمول هذا: ٌا
عن لتادة، لال: "هً دابة ذات زؼب ورٌش، ولها أربع لوابم تخرج من بعض أودٌة 
تهامة، لال: لال عبد هللا بن عمر: إنها تنكت فً وجه الكافر نكتة سوداء، فتفشو فً وجهه، 
فٌسود وجهه، وتنكت فً وجه المإمن نكتة بٌضاء فتفشو فً وجه، حتى ٌبٌض وجهه، فٌجلس 

لى المابدة، فٌعرفون المإمن من الكافر، وٌتباٌعون فً األسواق، فٌعرفون المإمن أهل البٌت ع
 .(ٙ)من الكافر"

وعن  عبد هللا بن عمرو، لال:"تخرج دابة األرض ومعها خاتم سلٌمان وعصا موسى، 
 .(2)فؤما الكافر فتختم بٌن عٌنٌه بخاتم سلٌمان، وأما المإمن فتمسح وجهه بعصا موسى فٌبٌض"

 فهو من« تَْكلُُمُهْم » العامة:} تَُكلُِّمُهْم {، على التشدٌد، من الكبلم، ومن لرأ: ولراءة 
 .(1)الكلم، وهو األثر والجرح
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 : ًّ ، لال أبو علً:" وهذا (ٔ)«تحّدثهم» ، وفً بعض الحروؾ:«تنبّبهم»وفً لرءة أب
 .(ٕ)الجراح"ٌدّل على أّن تكلمهم من الكبلم الّذي هو نطك، ولٌس من الكلم الّذي هو 

 
 المرآن

ُب بِآٌَاتِنَا فَُهْم ٌُوَزُعوَن ) ْن ٌَُكذِّ ٍة فَْوًجا ِممَّ  [ 4ٖ({ ]النمل : 4ٖ}َوٌَْوَم نَْحُشُر ِمْن ُكّلِ أُمَّ
 التفسٌر:

وٌوم نجمع ٌوم الحشر من كل أمة جماعة، ممن ٌكذب بؤدلتنا وحججنا، ٌُْحبَس أولهم على 
 لى الحساب.آخرهم; لٌجتمعوا كلهم، ثم ٌسالون إ

ُب بِآٌَاتِنَا{ ]النمل :   ْن ٌَُكذِّ ٍة فَْوًجا ِممَّ [، أي:" وٌوم 1ٖلوله تعالى:}َوٌَْوَم نَْحُشُر ِمْن ُكّلِ أُمَّ
 .(ٖ)نجمع ٌوم الحشر من كل أمة جماعة، ممن ٌكذب بؤدلتنا وحججنا"

وزمرة لال الطبري: ٌمول:" وٌوم نجمع من كل لرن وملة فوجا، ٌعنً جماعة منهم،  
}ممن ٌكذب بآٌاتنا{، ٌمول: ممن ٌكذب بؤدلتنا وحججنا، فهو ٌحبس أولهم على آخرهم، لٌجتمع 

 .(ٗ)جمٌعهم، ثم ٌسالون إلى النار"
ُب بِآٌَاتِنَا { ، كما  لال ابن كثٌر:"  ْن ٌَُكذِّ أي : من كل لوم ولرن فوًجا ، أي : جماعة } ِممَّ

[ ، ولال تعالى } َوإَِذا النُّفُوُس ُٕٕموا َوأَْزَواَجُهْم { ]الصافات : لال تعالى : } اْحُشُروا الَِّذٌَن َظلَ 
َجْت { ]التكوٌر :   .(٘)["2ُزّوِ

 .(ٙ)لال مماتل:" }فوجا{، ٌعنً: زمرا " 
 .(1)زمرة زمرة" . وفً رواٌة:"(2)عن مجاهد: "}من كل أمة فوجا{، لال: زمرة" 
فوجا ممن ٌكذب بآٌاتنا فهم عن ابن عباس، لوله: "}وٌوم نحشر من كل أمة و 

 .(5)ٌوزعون{، ٌعنً: الشٌعة عند الحشر"
[، أي:" فهم ٌُجمعون ثم ٌُسالون إلى 1ٖلوله تعالى:}فَُهْم ٌُوَزُعوَن{ ]النمل :  
 .  (ٓٔ)الحساب"
 .(ٔٔ)لال مماتل:" ٌعنى: فهم ٌسالون إلى النار" 
 .(ٕٔ)أي: ٌحبس أولهم على آخرهم" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٖٔ)ٌمول: فهم ٌدفعون" عباس:"لال ابن  
 .(ٔ)ٌسالون" لال ابن زٌد:" 
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  .(ٕ)ٌحبس أولهم على آخرهم" لال مجاهد:" 
 .(ٖ)وزعة ترد أوالهم على أخرهم" لال لتادة:" 
 

 المرآن
اَذا ُكْنتُْم تَْعمَ  ( َوَولََع اْلمَْوُل 4ٗلُوَن )}َحتَّى إَِذا َجاُءوا لَاَل أََكذَّْبتُْم بِآٌَاتًِ َولَْم تُِحٌُطوا بَِها ِعْلًما أَمَّ

ٌِْهْم بَِما َظلَُموا فَُهْم اَل ٌَْنِطمُوَن )  [ 4٘-4ٗ({ ]النمل : 4َ٘علَ
 التفسٌر:

حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن ٌكذب بآٌاتنا فاجتمعوا لال هللا: أكذَّْبتم بآٌاتً التً أنزلتها على 
واستحمالً وحدي للعبادة ولم تحٌطوا علًما رسلً، وباآلٌات التً ألمتها داللة على توحٌدي 

بوا بها، أم أي شًء كنتم تعملون؟ وحمت علٌهم كلمة العذاب  ببطبلنها، حتى تُعرضوا عنها وتَُكذِّ
بسبب ظلمهم وتكذٌبهم، فهم ال ٌنطمون بحجة ٌدفعون بها عن أنفسهم ما حلَّ بهم من سوء 

 العذاب.
[، أي:" 1ٗأََكذَّْبتُْم بِآٌَاتًِ َولَْم تُِحٌُطوا بَِها ِعْلًما{ ]النمل :  لوله تعالى:}َحتَّى إِذَا َجاُءوا لَالَ  

حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن ٌكذب بآٌاتنا فاجتمعوا لال هللا: أكذَّْبتم بآٌاتً التً أنزلتها على 
 رسلً، وباآلٌات التً ألمتها داللة على توحٌدي واستحمالً وحدي للعبادة ولم تحٌطوا علًما

بوا بها" ببطبلنها، حتى تُعرضوا عنها وتَُكذِّ
(ٗ). 

لال الطبري: ٌمول:" حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن ٌكذب بآٌاتنا فاجتمعوا لال هللا:  
 .(٘)}أكذبتم بآٌاتً{، أي: بحججً وأدلتً، ولم تعرفوها حك معرفتها"

اءلة ، } لَاَل أََكذَّْبتُْم أي : أولفوا بٌن ٌدي هللا عز وجل ، فً ممام المس لال ابن كثٌر:" 
بِآٌَاتًِ َولَْم تُِحٌُطوا بَِها ِعْلًما{"
(ٙ). 

 .(2)عن سعٌد بن جبٌر، لوله:" }بآٌاتً{، ٌعنً: بالمرآن" 
اَذا ُكْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]النمل :    .(1)[، أي:" أم أي شًء كنتم تعملون؟"1ٗلوله تعالى:}أَمَّ
 .(5)تصدٌك" لال الطبري: أي:" فٌها من تكذٌب أو 
أي : وٌسؤلون عن اعتمادهم ، وأعمالهم فلما لم ٌكونوا من أهل السعادة ،  لال ابن كثٌر:" 

،  ٖٔوكانوا كما لال هللا تعالى عنهم : } فبَل َصدََّق َوال َصلَّى. َولَِكْن َكذََّب َوتََولَّى { ]المٌامة : 
ون به ، كما لال تعالى : } َهَذا ٌَْوُم [ ، فحٌنبذ لامت علٌهم الحجة ، ولم ٌكن لهم عذر ٌعتذرٕٖ

بٌَِن { ]المرسبلت :  ٌٌْل ٌَْوَمبٍِذ ِلْلُمَكذِّ  .(ٓٔ)["2ٖ،  ٖ٘ال ٌَْنِطمُوَن َوال ٌُْإذَُن لَُهْم فٌََْعتَِذُروَن. َو
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ٌِْهْم بَِما َظلَُموا{ ]النمل :   [، أي:" وحمت علٌهم كلمة 1٘لوله تعالى:}َوَولََع اْلمَْوُل َعلَ
 .(ٔ)بسبب ظلمهم وتكذٌبهم"العذاب 
لال الطبري: ٌمول:" ووجب السخط والؽضب من هللا على المكذبٌن بآٌاته بتكذٌبهم  

 .(ٕ)بآٌات هللا ٌوم ٌحشرون"
 .(ٖ)الؽضب"«: المول»"وجب المول علٌهم، و لال لتادة: 
ٌدفعون بها عن [، أي:" فهم ال ٌنطمون بحجة 1٘لوله تعالى:}فَُهْم اَل ٌَْنِطمُوَن{ ]النمل :  

 . (ٗ)أنفسهم ما حلَّ بهم من سوء العذاب"
لال الطبري: " ٌمول: فهم ال ٌنطمون بحجة ٌدفعون بها عن أنفسهم عظٌم ما حل بهم  

 .(٘)وولع علٌهم من المول"
أي : بهتوا فلم ٌكن لهم جواب ; ألنهم كانوا فً الدار الدنٌا ظلمة  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)ألنفسهم ، ولد ردوا إلى عالم الؽٌب والشهادة الذي ال تخفى علٌه خافٌة "
 

 المرآن
ٌَْل ِلٌَْسُكنُوا فٌِِه َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت  ({ 4ِٙلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن )}أَلَْم ٌََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا اللَّ

 [ 4ٙ]النمل : 
 التفسٌر:

ون فٌه وٌنامون، والنهار ٌبصرون فٌه للسعً  ألم ٌر هإالء المكذبون بآٌاتنا أنا جعلنا اللٌل ٌستمرُّ
 فً معاشهم؟ إن فً تصرٌفهما لَداللة لموم ٌإمنون بكمال لدرة هللا ووحدانٌَّته وعظٌم نعمه.

ٌَْل ِلٌَْسُكنُوا فٌِِه َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا{ ]النمل : لوله تعالى:}أَلَْم ٌََروْ   [، أي:" ألم 1ٙا أَنَّا َجعَْلنَا اللَّ
ون فٌه وٌنامون، والنهار ٌبصرون فٌه للسعً فً  ٌر هإالء المكذبون بآٌاتنا أنا جعلنا اللٌل ٌستمرُّ

 .(2)معاشهم؟"
ٌفنا اللٌل والنهار، ومخالفتنا لال الطبري:  ٌمول: " ألم ٌر هإالء المكذبون بآٌاتنا تصر 

بٌنهما بتصٌٌرنا هذا سكنا لهم ٌسكنون فٌه وٌهدءون، راحة أبدانهم من تعب التصرؾ والتملب 
نهارا، وهذا مضٌبا ٌبصرون فٌه األشٌاء وٌعاٌنونها فٌتملبون فٌه لمعاٌشهم، فٌتفكروا فً ذلن، 

جزه شًء، وال ٌتعذر علٌه إماتة وٌتدبروا، وٌعلموا أن مصرؾ ذلن كذلن هو اإلله الذي ال ٌع
األحٌاء، وإحٌاء األموات بعد الممات، كما لم ٌتعذر علٌه الذهاب بالنهار والمجًء باللٌل، 

 .(1)والمجًء بالنهار والذهاب باللٌل مع اختبلؾ أحوالهما"
ثم لال تعالى منبًها على لدرته التامة ، وسلطانه العظٌم ، وشؤنه الرفٌع  لال ابن كثٌر:" 

الذي تجب طاعته واالنمٌاد ألوامره ، وتصدٌك أنبٌابه فٌما جاءوا به من الحك الذي ال َمحٌد عنه 
ٌَْل ِلٌَْسُكنُوا فٌِِه { أي : فٌه ظبلم تسكن بسببه حركاتهم ، وتهدأ  ، فمال } أَلَْم ٌََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا اللَّ

أنفاسهم ، وٌسترٌحون من نََصب التعب فً نهارهم. } َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا { أي : منًٌرا مشرلًا ، 
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فبسبب ذلن ٌتصرفون فً المعاٌش والمكاسب ، واألسفار والتجارات ، وؼٌر ذلن من شإونهم 
 .(ٔ)التً ٌحتاجون إلٌها"

 .(ٕ)منٌر" عن لتادة، لوله: "}والنهار مبصرا{، أي: هو 
[، أي:" إن فً تصرٌفهما 1ٙلوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]النمل :  

لَداللة لموم ٌإمنون بكمال لدرة هللا ووحدانٌَّته وعظٌم نعمه"
(ٖ). 

لال الطبري: ٌمول:" إن فً تصٌٌرنا اللٌل سكنا، والنهار مبصرا لداللة لموم ٌإمنون  
 . (ٗ)لى لدرته على ما آمنوا به من البعث بعد الموت، وحجة لهم على توحٌد هللا"باهلل ع
  .(٘)عن سعٌد، لوله:"}إن فً ذلن{، ٌعنً: الذي بهم" 

 [:1ٙ-1ٕفوابد اآلٌات:]
تؤكٌد آٌة الدابة والتً تخرج من صدع من الصفا ولد وجد الصدع اآلن فٌما ٌبدو وهً  -ٔ

الصفا وأصبحت طرلاً عظٌمة للحجاج، وعما لرٌب تخرج، وذلن األنفاق التً فتحت فً جبل 
 ٌوم ال ٌبمى من ٌؤمر بالمعروؾ وال من ٌنهى عن المنكر فٌحك العذاب على الكافرٌن.

 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بذكر وصؾ لها. -ٕ
 وٌل لرإساء الضبللة والشر والشرن والباطل إذ ٌإتى بهم وٌسؤلون. -ٖ
 لنهار ما ٌدل بوضوح على عمٌدة البعث اآلخر والحساب والجزاء.فً آٌة اللٌل وا -ٗ
 

 المرآن
ُ َوُكلٌّ أَتَوْ  هُ }َوٌَْوَم ٌُْنفَُخ فًِ الصُّوِر فَفَِزَع َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اْْلَْرِض إاِلَّ َمْن َشاَء َّللاَّ

 [ 44({ ]النمل : 44َداِخِرٌَن )
 التفسٌر:
ففزع َمن فً السموات وَمن فً األرض « المرن»ٌوم ٌَنفخ الملَن فً  -أٌها الرسول-واذكر 

فزًعا شدًٌدا ِمن هول النفخة، إال َمِن استثناه هللا ممن أكرمه وحفظه من الفزع، وكل المخلولات 
 ٌؤتون إلى ربهم صاؼرٌن مطٌعٌن. 

وِر{ ]النمل   ٌوم ٌَنفخ  -أٌها الرسول-[، أي:" واذكر 12: لوله تعالى:}َوٌَْوَم ٌُْنفَُخ فًِ الصُّ
 .(ٙ)«"المرن»الملَن فً 

 :(2)لوالن« الصور»وفً 
أحدهما: أنه لرن ٌنفخ فٌه نفختان : إحداهما لفناء من كان حًٌّا على األرض ، والثانٌة لنشر كل 

ٌٍْت.  َم
 .(1)نفخ فٌه"روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال إذ سبل عن الصور :"هو لرن ٌُ 
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 .(ٔ)عن مجاهد، لوله: "}ونفخ فً الصور{، لال: كهٌبة البوق"
 .(ٕ)عن مجاهد، "}الصور{، البوق"

وعن مجاهد، لال:" هو المرن، صاحبه آخذ به، فمبض مجاهد لبضتٌن بكفٌه على طؾ 
المرن، بٌن طرفٌه، وبٌن لدر لبضة أو نحوها لد برن على ركبة إحدى رجلٌه، فؤشار فبرن 

ركبة ٌسراه ممعٌا على لدمً عمبه تحت فخذه وإلٌته وأطراؾ أصابعه فً التراب، لد على 
 .(ٖ)نصب ركبته الٌمنى ووضع لدمها فً التراب"

 :(ٗ)وحكى ابن لتٌبة: أن الصور: المرن، فً لؽة لوم من أهل الٌمن، وأنشد
 نحن نطحنا ؼداة الجمعٌن  ...  بالضابحات فً ؼبار النمعٌن

 .(٘)نطح الصورٌننطحا شدٌدا ال ك
 :(ٙ)وأنشد الفراء

 لَْوال اْبُن َجْعَدةَ لَْم تُْفتَْح لُُهْنُدُزُكْم   ...  َوال ُخَراَساَن َحتَّى ٌُْنفََخ الصُّورُ 
 .(1)، ولال ابن الجوزي:"وهذا اختٌار الجمهور"(2)رّجحه البؽوي

ور، كسورة ، ٌمال: صورة وصور، بمنزلة سورة وس«صورة» والثانً: أن }الصور{، جمع:
لول ، ومنه (ٓٔ)وأبً عبٌدة، (5)البناء والمراد نفخ األرواح فً صور الناس، وهذا لول لتادة

 :(ٔٔ)النابؽة
 ألم تر أّن هللا أعطان سورة  ...  ترى كّل ملن دونها ٌتذبذب 

 .(ٕٔ)عن لتادة، لوله: "}ونفخ فً الصور{، أي: فً الخلك" 
 .(ٔ)سورة المجد. وهً مستعارة من سورة البناء"لال ابن لتٌبة:" السورة فً هذا البٌت  
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لال ثعلب: "األجود أن ٌكون }الصور{: المرن، وظاهر المرآن ٌشهد أنه ٌنفخ فً الصور 
 .(ٕ)مرتٌن"

الصور لرن ٌنفخ »ولد روى أهل التفسٌر عن أبً هرٌرة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 
ع. والثانٌة: نفخة الصعك. والثالثة: نفخة المٌام لرب فٌه ثبلث نفخات: األولى: نفخة الفز

 . (ٖ)«العالمٌن
، ألم تسمع أنه ٌمول : }َونُِفَخ فًِ  (ٗ)لال ابن عباس: " ٌعنً: بالصور : النفخة األولى

ُ ثُمَّ نُِفَخ فٌِِه أُخْ  وِر فََصِعَك َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ األْرِض إاِل َمْن َشاَء َّللاَّ َرى ٌعنً الثانٌة الصُّ
 . (٘)["1ٙفَإَِذا ُهْم لٌَِاٌم ٌَْنُظُروَن{ ]سورة الزمر : 

                                                                                                                                                                      



2ٖ 
 

لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن عندنا ، ما تظاهرت به األخبار عن رسول 
،  (ٔ)«إن إسرافٌَل لد التمم الصور وحنى جبهته ، ٌنتظر متى ٌإمر فٌنفخ»هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، أنه لال : 

 .(ٖ)"(ٕ)«الصور لرن ٌنفخ فٌه»وأنه لال : 
ُ{ ]النمل :   [، 12لوله تعالى:}فَفَِزَع َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض إاِلَّ َمْن َشاَء َّللاَّ

أي:" ففزع َمن فً السموات وَمن فً األرض فزًعا شدًٌدا ِمن هول النفخة، إال َمِن استثناه هللا 
 .(ٗ)الفزع"ممن أكرمه وحفظه من 

 .(٘)لال الواحدي:" المعنى: ٌبلػ منهم الفزع إلى أن ٌموتوا" 
لٌل: إن الذٌن استثناهم هللا فً هذا الموضع من أن ٌنالهم الفزع ٌومبذ  لال الطبري:"

 .(ٙ)الشهداء، وذلن أنهم أحٌاء عند ربهم ٌرزلون، وإن كانوا فً عداد الموتى عند أهل الدنٌا"
 .(2)}إال من شاء هللا{، أي: من المبلبكة الذٌن ثبت هللا للوبهم" ولٌل: لال ابن فورن:"

 .(1)لال الكلبً: "ٌعنً: جبرٌل، ومٌكابٌل، وإسرافٌل، وملن الموت"
عن أبً هرٌرة، لال: "حدثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً طابفة من أصحابه فمال: إن هللا عز وجل  

فؤعطاه إسرافٌل فهو واضعه على فٌه شاخصا بصره لما فرغ من خلك السموات خلك الصور 
إلى العرش، ٌنتظر متى ٌإمر ٌنفخ فٌه ثبلث نفخات: األولى نفخة الفزع، والثانٌة نفخة الصعك، 
والثالثة نفخة المٌام لرب العالمٌن، فؤمر هللا إسرافٌل بالنفخة األولى فٌمول له: انفخ نفخة الفزع، 

سموات واألرض إال ما شاء هللا، وٌؤمره فٌمد بها وٌطولها فبل فٌنفخ نفخة الفزع، فٌفزع أهل ال
ٌفتر وهً التً ٌمول هللا عز وجل: وما ٌنظر هإالء إال صٌحة واحدة ما لها من فواق فٌسٌر هللا 
الجبال ؾ تمر مر السحاب، ثم ٌجعلها سرابا، وترج األرض بؤهلها رجا فتكون األرض 

ٌل المعلك بالعرش ترججه األرواح، فٌمٌد الناس على كالسفٌنة المرنمة فً البحر أو كالمند
ظهرها وهً التً ٌمول هللا تبارن وتعالى: ٌوم ترجؾ الراجفة تتبعها الرادفة للوب ٌومبذ واجفة 

فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشٌب الولدان، وتطٌر الشٌاطٌن هاربة « ٔ»أبصارها خاشعة 
بكة فتضرب وجوهها فترجع، وٌولً الناس مدبرٌن، من الفزع حتى تؤتً األلطار، فتؤتٌها المبل

ٌنادي بعضهم بعضا. وهً التً ٌمول هللا تبارن وتعالى: ٌوم التناد ٌوم تولون مدبرٌن ما لكم من 
هللا من عاصم فبٌنا الناس على ذلن إذ انصدعت األرض فانصدعت من لطر إلى لطر فرأوا 

ب والهول ما هلل به علٌم، ثم نظروا إلى السماء أمرا عظٌما لم ٌروا مثله، فؤخذهم لذلن من الكر
فإذا هً كالمهل انشمت من لطر، إلى لطر فخسؾ بشمسها ولمرها وانتثرت نجومها لال: 

 .(5)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: واألموات ال ٌعلمون بشًء من ذلن"
من أصحابه لال: إن هللا عز عن أبً هرٌرة، لال: "حدثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو فً طابفة  

وجل أمر إسرافٌل بالنفخة األولى فٌمول له انفخ نفخة الفزع، فٌنفخ نفخة الفزع، فٌفزع أهل 
السموات واألرض إال من شاء هللا فمال: أبو هرٌرة: ٌا رسول هللا فمن استثنى هللا حٌن ٌمول: 
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أولبن الشهداء، فهم أحٌاء عند }ففزع من فً السماوات ومن فً األرض إال من شاء هللا{، فمال: 
ربهم ٌرزلون ولاهم هللا فزع ذلن الٌوم، وأمنهم منه وهو عذاب هللا ٌبعثه على شرار خلمه. هو 
الذي ٌمول هللا تبارن وتعالى: ٌا أٌها الناس اتموا ربكم إن زلزلة الساعة شًء عظٌم. }ٌَْوَم 

ا أَْرَضعَ  ْت َوتََضُع ُكلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْملََها َوتََرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما تََرْونََها تَْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضعٍَة َعمَّ
ِ َشِدٌٌد{ ]الحج :  [، ممكنون فً الببلء إال من شاء هللا ٌطول ذلن ُٕهْم بُِسَكاَرى َولَِكنَّ َعَذاَب َّللاَّ

السموات علٌهم، ثم ٌؤمر هللا إسرافٌل بنفخة الصعك فٌمول له: انفخ نفخة الصعك، فٌصعك أهل 
واألرض إال من شاء هللا فإذا هم خمدوا جاء ملن الموت فمال: ٌا رب لد مات أهل السماء 
واألرض إال من شبت. فٌمول هللا تبارن وتعالى: فمن بمً؟ وهو أعلم، فٌمول: ٌا رب بمٌت أنت 
ل: الحً الذي ال ٌموت، وبمً حملة عرشن، وبمً جبرٌل ومٌكابٌل وبمٌت أنا. فٌمول هللا عز وج

لٌمت جبرٌل ومٌكابٌل. فٌتكلم العرش فٌمول ٌا رب ٌموت جبرٌل ومٌكابٌل فٌمول هللا عز وجل 
له: اسكت إنً كتبت الموت على كل من كان تحت عرشً، فٌموتان فٌؤتً ملن الموت إلى 
الجبار عز وجل فٌمول: ٌا رب لد مات جبرٌل ومٌكابٌل، فٌمول هللا عز وجل له وهو أعلم من 

: بمٌت أنت ٌا رب الحً الذي ال ٌموت، وبمً حملة عرشن، وبمٌت أنا فٌمول هللا عز بمً؟ فٌمول
وجل، لٌمت حملة عرشً. فٌموتون، وٌؤمر هللا العرش فٌمبل الصور من إسرافٌل، ثم ٌؤتً ملن 
الموت فٌمول: ٌا رب لد مات حملة عرشن، فٌمول هللا له وهو أعلم: من بمً؟ فٌمول: ٌا رب 

لذي ال ٌموت، وبمٌت أنا. فٌمول هللا عز وجل: ٌا ملن الموت أنت خلك من بمٌت أنت الحً ا
خلمً خلمتن لما رأٌت فمت ثم ال تحً فإذا لم ٌبك إال هللا الواحد األحد الصمد لٌس بوالد وال ولد 
كان آخر ما كان أوال، لال هللا تبارن وتعالى: ال موت على أهل الجنة، وال موت على أهل 

 السموات واألرض كطً السجل للكتب ثم دحا بهما ثم تلمفهما، ثم لال: أنا النار، ثم طوى هللا
الجبار، ثم دحا بهما ثم تلمفهما ثم لال: أنا الجبار، ثم دحا بهما، ثم تلمفهما ثم لال: أنا الجبار. ثم 
ال هتؾ بصوته فمال: لمن الملن الٌوم؟ ثم لال: لمن الملن الٌوم؟ ثم لال: لمن الملن الٌوم؟ ثم ل
لنفسه هلل الواحد المهار ثم بدل األرض ؼٌر األرض والسموات فبسطها وسطحها ومدها مد 

 .(ٔ)األدٌم العكاظً ال ترى فٌها عوجا وال أمتا"
[، أي:" وكل المخلولات ٌؤتون إلى ربهم 12لوله تعالى:}َوُكلٌّ أَتَْوهُ َداِخِرٌَن{ ]النمل : 

 .(ٕ)صاؼرٌن مطٌعٌن"
 .(ٖ)ل البر والفاجر أتوه فً اآلخرة صاؼرٌن"لال مماتل:" ٌعنً: وك

لال الواحدي:" أي: من األحٌاء الذي ماتوا، ثم أحٌوا، ٌؤتون هللا ٌوم المٌامة  
 .(ٗ)صاؼرٌن"

 .(٘)أي: صاؼرٌن خاضعٌن" لال أبو عبٌدة:"
 .(ٙ)ٌمول: وكل أتوه صاؼرٌن" لال الطبري:"
عن أمره ، كما لال تعالى : }  أي : صاؼرٌن مطٌعٌن ، ال ٌتخلؾ أحد لال ابن كثٌر:"

[ ، ولال } ثُمَّ إَِذا َدَعاُكْم َدْعَوةً ِمَن األْرِض إِذَا ٌَْٕ٘وَم ٌَْدُعوُكْم فَتَْستَِجٌبُوَن بَِحْمِدِه { ]اإلسراء : 
[. وفً حدٌث الصور : أنه فً النفخة الثالثة ٌؤمر هللا األرواح ، ٕ٘أَْنتُْم تَْخُرُجوَن { ]الروم : 

ثمب فً الصور ، ثم ٌنفخ إسرافٌل فٌه بعدما تنبت األجساد فً لبورها وأماكنها ،  فتوضع فً
فإذا نفخ فً الصور طارت األرواح ، تتوهج أرواح المإمنٌن نوًرا ، وأرواح الكافرٌن ُظلمة ، 
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فٌمول هللا ، عز وجل : وعزتً وجبللً لترجعن كل روح إلى جسدها. فتجًء األرواح إلى 
ٌها كما ٌَدب السم فً اللدٌػ ، ثم ٌمومون فٌنفضون التراب من لبورهم ، لال أجسادها ، فتدب ف

هللا تعالى : } ٌَْوَم ٌَْخُرُجوَن ِمَن األْجَداِث ِسَراًعا َكؤَنَُّهْم إِلَى نُُصٍب ٌُوفُِضوَن { ]المعارج : 
ٖٗ"](ٔ). 

وروي عن الحسن  .(ٕ)عن ابن عباس، لوله: "}وكل أتوه داخرٌن{، ٌمول: صاؼرٌن"
 .(ٖ)ولتادة والثوري مثل ذلن

لال ابن زٌد:" الداخر، الصاؼر الراهب ألن المرء ٌفزع إذا فزع إنما همته الهرب من 
  .(ٗ)األمر الذي فزع منه، فلما نفخ فً الصور فزعوا فلم ٌكن لهم من هللا منجى"

، وهو فً طابفة من عن أبً هرٌرة رضً هللا، عنه أنه لال: حدثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
أصحابه لال: ثم بدل األرض ؼٌر األرض والسموات فبسطها وسطحها، ومدها مد األدٌم 
العكاظً ال ترى فٌها عوجا وال أمتا ثم هتؾ بصوته فمال: أال من كان لً شرٌكا فلٌؤت أال من 

ل هللا علٌكم ماء من كان لً شرٌكا فلٌؤت أال من كان لً شرٌكا فلٌؤت، فبل ٌؤتٌه أحد، ثم ٌنز
تحت العرش ٌمال له: الحٌوان فمطر السماء علٌكم أربعٌن ٌوما، حتى ٌكون الماء فولكم ثنتً 
عشر ذراعا، وٌؤمر هللا تبارن وتعالى األجساد أن تنبت فتنبت نبات الطراثٌث وكنبات البمل حتى 

لة عرشً فٌحٌون، وٌؤمر إذا تكاملت أجسادكم فكانت كما كانت لال هللا تبارن وتعالى: لٌحً حم
هللا إسرافٌل فٌمبض الصور من العرش، ثم ٌمول هللا لٌحً جبرٌل ومٌكابٌل فٌجٌبان، ثم ٌؤمر هللا 
تبارن وتعالى األرواح فٌإتى بها تتوهج أرواح المسلمٌن نورا واآلخرٌن ظلمة، فٌمبضها هللا 

ٌنفخ نفخة البعث، فتخرج األرواح جمٌعا فٌلمٌها فً الصور، ثم ٌؤمر هللا إسرافٌل بنفخة البعث، ف
كؤنها النحل لد مؤلت ما بٌن السماء واألرض، فٌمول الجبار: وعزتً وجبللً لٌرجعن كل روح 
إلى جسده، فتدخل األرواح على األجساد فً األرض، ثم تدخل فً الخٌاشٌم، ثم تمشً فً 

شك، عنه األرض، األجساد، تمشً السم فً اللدٌػ، ثم تشمك األرض، عنكم وأنا أول من تن
فتخرجون منها شبابا كلكم على سن ثبلثٌن، واللسان ٌومبذ سرٌانً، وذلن ٌوم الخروج 
وحشرناهم فلم نؽادر منهم أحدا تخرجون سراعا إلى ربكم تمشون مهطعٌن إلى الداع ٌمول 
الكافرون هذا ٌوم عسر حفاة عراة ؼلفا ؼرال، ثم تولفون مولفا واحدا ممدار سبعٌن عاما ال 

نظر إلٌكم وال ٌمضً بٌنكم، فتبكون حتى ٌنمطع الدمع، فتدمعون دما، وتعرلون حتى ٌبلػ ٌ
العرق منكم األذلان، وٌلجمكم العرق فٌصٌح من ٌصٌح وٌمولون: من ٌشفع لنا إلى ربنا، فٌمضً 

 .(٘)بٌننا "
، ممدودة مضمومة التاء، على معنى: «وكل أتوه داخرٌن»عبد هللا بن مسعود:"ولرأ  
 .(ٙ)ه"جاءو

 .(2)ممصورة مفتوحة التاء، على معنى: فاعلوه« وكل آتوه»ولرأ عاصم: 
 

 المرآن
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ٍء إِنَّهُ  ًْ ِ الَِّذي أَتْمََن ُكلَّ َش ًَ تَُمرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع َّللاَّ  َخبٌٌِر بَِما }َوتََرى اْلِجبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِه
 [ 44({ ]النمل : 44تَْفعَلُوَن )
 التفسٌر:

وترى الجبال تظنها والفة مستمرة، وهً تسٌر سًٌرا حثٌثًا كسٌر السحاب الذي تسٌِّره الرٌاح، 
وهذا ِمن صنع هللا الذي أحسن كل شًء خلمه وأتمنه. إن هللا خبٌر بما تفعلون أٌها الناس من خٌر 

 وشر، وسٌجازٌهم على ذلن.
ًَ تَُمرُّ َمرَّ السََّحاِب{ ]النمل : لوله تعالى:}َوتََرى اْلِجبَاَل تَْحَسبَُها   [، أي:" 11َجاِمَدةً َوِه

 .(ٔ)وترى الجبال تظنها والفة مستمرة، وهً تسٌر سًٌرا حثٌثًا كسٌر السحاب الذي تسٌِّره الرٌاح"
لال ابن لتٌبة:أي:" أنها تجمع وتسٌّر، فهً لكثرتها كؤنها جامدة والفة فً رأي العٌن،  

وكل جٌش ؼّص الفضاء به، لكثرته، وبعد ما بٌن أطرافه، فمصر عنه وهً تسٌر سٌر السحاب، 
فكؤنه فً حسبان الناظر والؾ وهو ٌسٌر، وإلى هذا المعنى ذهب الجعدّي فً وصؾ  -البصر

 :(ٕ)جٌش فمال
 .(ٖ)بؤرعن مثل الّطود تحسب أنهم ... ولوؾ لحاج والّركاب تهملج"

 .(ٗ)ر السحاب{ فتستوي فً األرض"لال مماتل:" ٌعنً: تحسبها مكانها، }وهً تمر م
لال الطبري:" وإنما لٌل: }وهً تمر مر السحاب{، ألنها تجمع ثم تسٌر، فٌحسب رابٌها لكثرتها 

 .(٘)أنها والفة"
 .(ٙ)لال لتادة:" أي: تحسبها ثابتة فً أصولها ال تحرن، وهً تمر مر السحاب" 
 .(2)ٌمول: لابمة"عن ابن عباس، لوله: "}وترى الجبال تحسبها جامدة{،  
عن أبً هرٌرة أنه لال: حدثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ٌسٌر هللا الجبال فتمر مر السحاب،  

ثم ٌجعلها سرابا، وترج األرض بؤهلها رجا، فتكون األرض كالسفٌنة المرنمة فً البحر، أو 
 .(1)كالمندٌل المعلك بالعرش"

فً مكانه، إذا لم ٌبرح. تجمع الجبال فتسٌر كما  }جامدة{: من: جمد لال الزمخشري:" 
تسٌر الرٌح السحاب، فإذا نظر إلٌها الناظر حسبها والفه ثابتة فً مكان واحد وهً تمر مرا 

 .(ٔ)حثٌثا كما ٌمر السحاب"
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ٍء{ ]النمل :   ًْ ِ الَِّذي أَتْمََن ُكلَّ َش  [، أي:" وهذا ِمن صنع هللا الذي11لوله تعالى:}ُصْنَع َّللاَّ
 .(ٕ)أحسن كل شًء خلمه وأتمنه"

}صنع هللا{ نصب على المصدر، ولٌل: على اإلؼراء، أي: اعلموا  لال الثعلبً:" 
 .(ٖ)وأبصروا الذي أحكم كل شًء"

}صنع هللا{، من المصادر المإكدة، كموله: }َوْعَد هللا{. و}صبؽة هللا{،  لال الزمخشري:" 
، والمعنى: وٌوم ٌنفخ فً الصور وكان كٌت «فخٌوم ٌن»إال أن مإكدة محذوؾ، وهو الناصب لـ

وكٌت أثاب هللا المحسنٌن وعالب المجرمٌن، ثم لال: }صنع هللا{، ٌرٌد به: اإلثابة والمعالبة، 
وجعل هذا الصنع من جملة األشٌاء التً أتمنها وأتى بها على الحكمة والصواب، حٌث لال: 

الحسنة بالثواب والسٌبة بالعماب: من جملة  }صنع هللا الذي أتمن كل شًء{، ٌعنى: أن ممابلته
إحكامه لؤلشٌاء وإتمانه لها، وإجرابه لها على لضاٌا الحكمة أنه عالم بما ٌفعل العباد وبما 
ٌستوجبون علٌه، فٌكافبهم على حسب ذلن، لخص ذلن بموله من جاء بالحسنة إلى آخر اآلٌتٌن، 

، ومكانة إضماده، ورصانة تفسٌره، وأخذ فانظر إلى ببلؼة هذا الكبلم، وحسن نظمه وترتٌبه
بعضه بحجزة بعض، كؤنما أفرغ إفراؼا واحدا وألمر ما أعجز الموى وأخرس 

،ونحو هذا المصدر إذا جاء عمٌب كبلم، جاء كالشاهد بصحته والمنادى على سداده، (ٗ)الشماشك
{، و}صبؽة هللا{، وأنه ما كان ٌنبؽً أن ٌكون إال كما لد كان، أال ترى إلى لوله: }صنع هللا

و}وعد هللا{، و}فطرت هللا{: بعد ما وسمها بإضافتها إلٌه بسمة التعظٌم، كٌؾ تبلها بموله: }الذي 
 .(٘)أتمن كل شًء{، و}من أحسن من هللا صبؽة{، }ال ٌخلؾ هللا المٌعاد{ }ال تبدٌل لخلك هللا{"

 .(ٙ)لال الطبري: "}أتمن كل شًء{: أوثك خلمه" 
وروي عن الحسن وعطاء  .(2)"}أتمن كل شًء{، ٌمول: أحكم كل شًء"عن ابن عباس،  

 .(1)الخراسانً والثوري مثل ذلن
 .(5)ولال ابن عباس:" أحسن كل شًء خلمه وأوثمه" 
وروي عن لتادة والسدي وعبد الرحمن بن زٌد بن أسلم، أنهم لالوا: "أحسن كل  
 .(ٓٔ)شًء"
  .(ٔٔ)ى كل شًء"عن مجاهد، لوله: "}أتمن كل شًء{، لال: أحص 

 .(ٕٔ)وفً رواٌة عن مجاهد: لال: "أترص كل شًء"
 .(ٖٔ)أبرم كل شًء" ولال مجاهد:" 
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 .(ٔ)هدى كل شًء لمنفعته" ولال الحسن:" 
 .(ٕ): اإلحكام لؤلشٌاء"-فً اللؽة-« اإلتمان»معنى:  لال الواحدي:" 
أي:" هللا خبٌر بما تفعلون أٌها الناس [، 11لوله تعالى:}إِنَّهُ َخبٌٌِر بَِما تَْفعَلُوَن{ ]النمل :  

 . (ٖ)من خٌر وشر، وسٌجازٌهم على ذلن"
بما ٌفعل أعداإه من المعصٌة والكفر، وبما ٌفعل أولٌاإه من الطاعة،  لال الواحدي:" 

 .(ٗ)ومن لرأ بالتاء، فهو خطاب للكافة"
 

 المرآن
ٌٌْر ِمْنَها َوُهْم ِمْن فََزعٍ ٌَْوَمبٍِذ آِمنُوَن )  [ 44({ ]النمل : 44}َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َخ

 التفسٌر:
من جاء بتوحٌد هللا واإلٌمان به وعبادته وحده، واألعمال الصالحة ٌوم المٌامة، فله عند هللا من 

 ٌوم الفزع األكبر آمنون. األجر العظٌم ما هو خٌر منها وأفضل، وهو الجنة، وهم
ٌٌْر ِمْنَها{ ]النمل :   [، أي:" من جاء بتوحٌد هللا 15لوله تعالى:}َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َخ

واإلٌمان به وعبادته وحده، واألعمال الصالحة ٌوم المٌامة، فله عند هللا من األجر العظٌم ما هو 
 .(٘)خٌر منها وأفضل، وهو الجنة"

الطبري: ٌمول:" }من جاء{ هللا بتوحٌده واإلٌمان به، ولول ال إله إال هللا مولنا به لال  
 .(ٙ)للبه }فله{ من هذه الحسنة عند هللا }خٌر{ ٌوم المٌامة، وذلن الخٌر أن ٌثٌبه هللا )منها( الجنة"

كل حسنة " ثم بٌن كٌفٌة جزابه فمال: }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة{ اسم جنس ٌشمل  لال السعدي: 
ٌٌْر ِمْنَها{ هذا ألل التفضٌل  .(2)"لولٌة أو فعلٌة أو للبٌة }فَلَهُ َخ

 .(1)لال مماتل:" ٌعنً: ببل إله إال هللا، }فله خٌر منها{، فٌها تمدٌم، ٌمول: له منها خٌر"
بكلمة اإلخبلص شهادة أن ال إله إال هللا، والمعنى: من وافى ٌوم  لال الواحدي:ٌعنً:" 
 .(5)ٌمان، له من تلن الحسنة خٌر ٌوم المٌامة، وهو الثواب والنجاة من العذاب"المٌامة باإل
عن أبً ذر لال: للت: "ٌا رسول هللا، ال إله إال هللا من الحسنات؟ لال: هً من أحسن  
 .(ٓٔ)الحسنات"
وروي عن ابن عباس  .(ٔٔ)عن عبد هللا، لوله: "}من جاء بالحسنة{، لال: ال إله إال هللا" 
رٌرة وعلً بن الحسٌن وسعٌد بن جبٌر والحسن وعطاء ومجاهد وأبً صالح ودمحم بن وأبً ه

 .(ٕٔ)كعب والنخعً والضحان والزهري وعكرمة وزٌد بن أسلم ولتادة نحو ذلن
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زرعة ابن إبراهٌم، لوله:"}من جاء بالحسنة فله خٌر منها{، ال إله إال هللا خٌر، لٌس عن  
 .(ٕ)وروي عن عكرمة نحو ذلن .(ٔ)شًء خٌرا من ال إله إال هللا"

ابن زٌد، لوله: "}من جاء بالحسنة فله خٌر منها{، لال: أعطاه هللا بالواحدة عشرا، عن  
 .(ٖ)فهذا خٌر منها"
 .(ٗ)عن ابن عباس، لوله: "}فله خٌر منها{، لال: خٌر ثواب" 
م، }فله خٌر منها{، ٌرٌد اإلضعاؾ وأن العمل ٌتمضى والثواب ٌدو لال الزمخشري:" 

وشتان ما بٌن فعل العبد وفعل السٌد. ولٌل: فله خٌر منها، أى: له خٌر حاصل من جهتها وهو 
 .(٘)الجنة"
إذ ثبت له الشرٌؾ بالخسٌس والبالً بالفانً وسبعمابة  " }فله خٌر منها{ لال البٌضاوي: 

 .(ٙ)بواحدة، ولٌل خٌر منها أي خٌر حاصل من جهتها وهو الجنة"
[، أي:" وهم ٌوم الفزع األكبر 15ِمْن فََزعٍ ٌَْوَمبٍِذ آِمنُوَن{ ]النمل :  لوله تعالى:}َوُهمْ  
 . (2)آمنون"
 .(1)لال الطبري: أي:" وٌإمنه }من فزع{ الصٌحة الكبرى وهً النفخ فً الصور" 
" أي: من األمر الذي فزع الخلك ألجله آمنون وإن كانوا ٌفزعون  لال السعدي: 
 .(5)"معهم

لال: "حدثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: الشهداء هم أحٌاء، عند ربهم ٌرزلون، عن أبً هرٌرة،  
 .(ٓٔ)ولاهم هللا فزع ذلن وآمنهم منه"

ولال الكلبً: "إذا أطبمت النار على أهلها، فزعوا فزعة لم ٌفزعوا مثلها، وأهل الجنة  
 .(ٔٔ)آمنون من ذلن الفزع"

 فإن للت: ما الفرق بٌن الفزعٌن؟  لال الزمخشري:" 
للت: الفزع األول: هو ما ال ٌخلو منه أحد عند اإلحساس بشدة تمع وهول ٌفجؤ، من 
رعب وهٌبة، وإن كان المحسن ٌؤمن لحاق الضرر به، كما ٌدخل الرجل على الملن بصدر 

 هٌاب وللب وجاب وإن كانت ساعة إعزاز وتكرمة وإحسان وتولٌة. 
 .(ٕٔ)الخوؾ من العذاب"وأما الثانً: ف

 : (ٗٔ)وٌحتمل معنٌٌن ،(ٖٔ)«فزع»، بتنوٌن «من فزع ٌومبذ»ولرئ: 
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أحدهما: من فزع واحد وهو خوؾ العماب، وأما ما ٌلحك اإلنسان من التهٌب والرعب لما ٌرى 
من األهوال والعظابم، فبل ٌخلون منه، ألن البشرٌة تمتضً ذلن، وفً األخبار واآلثار ما ٌدل 

 علٌه. 
 لثانً: ومن فزع شدٌد مفرط الشدة ال ٌكتنهه الوصؾ: وهو خوؾ النار. وا
 

 المرآن
({ ]النمل : 4ٓ}َوَمْن َجاَء بِالسٌَِّّبَِة فَُكبَّْت ُوُجوُهُهْم فًِ النَّاِر َهْل تُْجَزْوَن إِالَّ َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )

4ٓ ] 
 التفسٌر:

فجزاإهم أن ٌكبَّهم هللا على وجوههم فً النار ٌوم ومن جاء بالشرن واألعمال السٌبة المنكرة، 
 المٌامة، وٌمال لهم توبًٌخا: هل تجزون إال ما كنتم تعملون فً الدنٌا؟

[، أي:" ومن جاء 5ٓلوله تعالى:}َوَمْن َجاَء بِالسٌَِّّبَِة فَُكبَّْت ُوُجوُهُهْم فًِ النَّاِر{ ]النمل :  
هم أن ٌكبَّهم هللا على وجوههم فً النار ٌوم المٌامة"بالشرن واألعمال السٌبة المنكرة، فجزاإ

(ٔ). 
 .(ٔ)المٌامة"
لال الطبري: ٌمول: ومن جاء بالشرن به ٌوم ٌلماه، وجحود وحدانٌته }فكبت وجوههم{  

 .(ٕ)فً نار جهنم"
أي : َمْن لمً هللا مسٌبًا ال حسنة له ، أو : لد رجحت سٌباته على  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)حسناته ، كل بحسبه"
ٌعبر عن الجملة بالوجه والرأس والرلبة، فكؤنه لٌل: فكبوا فً النار،  الزمخشري:" لال 

كموله تعالى:}فكبكبوا فٌها{، وٌجوز أن ٌكون ذكر الوجوه إٌذانا بؤنهم ٌكبون على وجوههم فٌها 
 .(ٗ)منكوسٌن"
 .(٘)عن أبً هرٌرة، لوله: "}ومن جاء بالسٌبة{، لال: الشرن" 
وروي عن عبد هللا بن  .(ٙ)"}ومن جاء بالسٌبة{، لال: بالشرن"عن ابن عباس، لوله:  

مسعود وأنس بن مالن وأبً وابل وعطاء والحسن وسعٌد بن جبٌر وعكرمة والنخعً وأبً 
 .(2)صالح والزهري وزٌد بن أسلم ودمحم بن كعب المرظً والسدي ولتادة والضحان مثله

سم جنس ٌشمل كل سٌبة }فَُكبَّْت ُوُجوُهُهْم فًِ النَّاِر{ " }َوَمْن َجاَء بِالسٌَِّّبَِة{ ا لال السعدي: 
 .(1)"أي: ألموا فً النار على وجوههم

عن أنس بن مالن لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن عبدا فً جهنم ٌنادي ألؾ سنة: ٌا حنان  
ب فٌجد أهل النار ٌا منان، فٌمول هللا تبارن وتعالى: ٌا جبرٌل اذهب فؤتنً بعبدي هذا، فٌذه

منكبٌن على وجوههم ٌبكون، فٌرجع إلى ربه فٌخبره، فٌمول: اذهب فؤتنً بعبدي، فٌمول: هو فً 
موضع كذا وكذا، فٌذهب فٌجًء به، فٌولؾ بٌن ٌدي هللا تعالى، فٌمول: عبدي كٌؾ ومكانن، 
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ا رب ما وكٌؾ وجدت ممٌلن؟ فٌمول: ٌا رب شر ممٌل وشر مكان. فٌمول ردوا عبدي. فٌمول: ٌ
 .(ٔ)كنت أرجو إذ أخرجتنً منها أن تعٌدنً إلٌها، فٌمول: دعوا عبدي"

وروي عن صفوان بن عسال المرادي، لال: لال رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص: " إذا كان ٌوم المٌامة 
جاء اإلٌمان والشرن ٌجتمعان بٌن ٌدي الرب، عز وجل، فٌمول هللا لئلٌمان: انطلك أنت وأهلن 

جنة، وٌمول للشرن: انطلك أنت وأهلن إلى النار، لال: ثم لرأ رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص: " }من جاء إلى ال
بالحسنة فله خٌر منها{ ٌعنً: لوله: ال إله إال هللا، }ومن جاء بالسٌبة{ ٌعنً: الشرن، }فكبت 

 .(ٕ)وجوههم فً النار{"
اإلٌمان، ومن «: الحسنة»من فإن أكثر المفسرٌن على أن المراد  لال السمعانً:" 
 .(ٖ)الشرن"«: السٌبة»

[، أي:" وٌمال لهم توبًٌخا: هل 5ٓلوله تعالى:}َهْل تُْجَزْوَن إاِلَّ َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]النمل :  
 . (ٗ)تجزون إال ما كنتم تعملون فً الدنٌا؟"

تعملون، إذ كبكم هللا لال الطبري:" ٌمال لهم: هل تجزون أٌها المشركون إال ما كنتم  
لوجوهكم فً النار، وإال جزاء ما كنتم تعملون فً الدنٌا بما ٌسخط ربكم; وترن "ٌمال لهم"اكتفاء 

  .(٘)بداللة الكبلم علٌه"
}هل تجزون{، ٌجوز فٌه االلتفات وحكاٌة ما ٌمال لهم عند الكب  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)بإضمار المول"
 [:5ٓ-12فوابد اآلٌات:]

 تمرٌر عمٌد البعث والجزاء بذكر أحداثها مفصلة. -ٔ
 بٌان كٌفٌة خراب العوالم وفناء األكوان. -ٕ
 فضل الشهداء حٌث ال ٌحزنهم الفزع األكبر وهم آمنون. -ٖ
 تمرٌر مبدأ الجزاء وهو الحسنة والسٌبة، حسنة التوحٌد وسٌبة الشرن. -ٗ
 

 المرآن
ٍء َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمنَ  ًْ َمَها َولَهُ ُكلُّ َش اْلُمْسِلِمٌَن  }إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َربَّ َهِذِه اْلبَْلَدِة الَِّذي َحرَّ

ِمَن اْلُمْنِذِرٌَن ( َوأَْن أَتْلَُو اْلمُْرآَن فََمِن اْهتََدى فَِإنََّما ٌَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَمُْل إِنََّما أَنَا 4ٔ)
 [ 4ٕ-4ٔ({ ]النمل : 4ٕ)

 التفسٌر:
مها على « مكة»للناس: إنما أُمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وهً  -أٌها الرسول-لل  ، الذي َحرَّ

خلمه أن ٌسفكوا فٌها دًما حراًما، أو ٌظلموا فٌها أحًدا، أو ٌصٌدوا صٌدها، أو ٌمطعوا شجرها، 
ن أعبده وحده دون َمن سواه، وأُمرت أن أكون من المنمادٌن وله سبحانه كل شًء، وأُمرت أ

ألمره، المبادرٌن لطاعته، وأن أتلو المرآن على الناس، فمن اهتدى بما فٌه واتبع ما جبت به، 
: إنما أنا نذٌر لكم من -أٌها الرسول-فإنما خٌر ذلن وجزاإه لنفسه، ومن ضلَّ عن الحك فمل 

، فؤنا واحد من الرسل الذٌن أنذروا لومهم، ولٌس بٌدي من الهداٌة عذاب هللا وعمابه إن لم تإمنوا
 شًء. 
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َمَها{ ]النمل :   -[، أي:" لل 5ٔلوله تعالى:}إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َربَّ َهِذِه اْلبَْلَدةِ الَِّذي َحرَّ
مها على خلمه ، الذي َحرَّ « مكة»للناس: إنما أُمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وهً  -أٌها الرسول

 .(ٔ)أن ٌسفكوا فٌها دًما حراًما، أو ٌظلموا فٌها أحًدا، أو ٌصٌدوا صٌدها، أو ٌمطعوا شجرها"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا دمحم لل }إنما أمرت أن أعبد رب هذه  

حراما، أو ٌظلموا فٌها أحدا، أو  البلدة{ وهً مكة }الذي حرمها{ على خلمه أن ٌسفكوا فٌها دما
 ٌصاد صٌدها، أو ٌختلى خبلها دون األوثان التً تعبدونها أٌها المشركون.

وإنما لال جل ثناإه: }رب هذه البلدة الذي حرمها{ فخصها بالذكر دون سابر البلدان، 
، الذٌن هم أهل مكة، وهو رب الببلد كلها، ألنه أراد تعرٌؾ المشركٌن من لوم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

بذلن نعمته علٌهم، وإحسانه إلٌهم، وأن الذي ٌنبؽً لهم أن ٌعبدوه هو الذي حرم بلدهم، فمنع 
الناس منهم، وهم فً سابر الببلد ٌؤكل بعضهم بعضا، وٌمتل بعضهم بعضا، ال من لم تجر له 

  .(ٕ)علٌهم نعمة، وال ٌمدر لهم على نفع وال ضر"
سوله بؤن ٌمول أمرت أن أخص هللا وحده بالعبادة، وال أتخذ له لال الزمخشري:" أمر ر

شرٌكا كما فعلت لرٌش.. والبلدة: مكة حرسها هللا تعالى: اختصها من بٌن سابر الببلد بإضافة 
اسمه إلٌها، ألنها أحب ببلده إلٌه، وأكرمها علٌه، وأعظمها عنده. وهكذا لال النبً صلى هللا 

إنى أعلم »استمبلها بوجهه الكرٌم فمال:  (ٖ)ره، فلما بلػ الحزورةعلٌه وسلم حٌن خرج فً مهاج
وأشار إلٌها إشارة تعظٌم لها  (ٗ)«أنن أحب ببلد هللا إلى هللا. ولوال أن أهلن أخرجونى ما خرجت

لها وتمرٌب، داال على أنها موطن نبٌه ومهبط وحٌه. ووصؾ ذاته بالتحرٌم الذي هو خاص 
شرؾ والعلو، ووصفها بؤنها محرمة ال ٌنتهن حرمتها إال ظالم وصفها، فؤجزل بذلن لسمها فً ال

مضاد لربه ومن ٌرد فٌه بإلحاد بظلم نذله من عذاب ألٌم ال ٌختلى خبلها، وال ٌعضد شجرها، 
وال ٌنفر صٌدها. والبلجا إلٌها آمن. وجعل دخول كل شًء تحت ربوبٌته وملكوته كالتابع 

ملكا ملن مثل هذه البلدة عظٌم الشؤن لد ملكها وملن  لدخولها تحتهما. وفً ذلن إشارة إلى أن
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إلٌها كل شًء: اللهم بارن لنا فً سكناها، وآمنا فٌها شر كل ذى شر، وال تنملنا من جوار بٌتن 
 .(ٔ)إال إلى دار"
إضافة الربوبٌة إلى البلدة على سبٌل التشرٌؾ لها واالعتناء بها ، كما  لال ابن كثٌر:" 

ِذي أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوعٍ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍؾ { ]لرٌش : 
ٌِْت. الَّ [، ٗ،  ٖلال : } فَْلٌَْعبُُدوا َربَّ َهَذا اْلبَ

َمَها { أي : الذي إنما صارت حراًما لدًرا وشرعً  ا ، بتحرٌمه لها ، كما ثبت ولوله : } الَِّذي َحرَّ
فً الصحٌحٌن عن ابن عباس لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم فتح مكة : "إن هذا البلد حرمه هللا 
ٌوم خلك السموات واألرض ، فهو حرام بحرمة هللا إلى ٌوم المٌامة ، ال ٌُعَضد شوكه ، وال ٌنفر 

رفها ، وال ٌختلى خبلها" الحدٌث بتمامه. ولد ثبت فً صٌده ، وال ٌلتمط لُمََطتُه إال ِلَمْن ع
، كما هو مبٌن فً موضعه من كتاب (ٕ)الصحاح والحسان والمسانٌد من طرق جماعة تفٌد المطع

 .(ٖ)األحكام ، وهلل الحمد"
. وروي عن (ٗ)عن ابن عباس، "}أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها{، ٌعنً: مكة" 
 .(٘)لتادة مثله
 .(ٙ)إنها منى" العالٌة:" ولال أبو 
ٍء{ ]النمل :   ًْ  .(2)[، أي:" وله سبحانه كل شًء"5ٔلوله تعالى:}َولَهُ ُكلُّ َش
لال الطبري:" ٌمول: ولرب هذه البلدة األشٌاء كلها ملكا. فإٌاه أمرت أن أعبد، ال من ال  
 .(1)ٌملن شٌبا"
ٍء { : من باب  لال ابن كثٌر:"  ًْ عطؾ العام على الخاص ، أي : هو لوله : } َولَهُ ُكلُّ َش

 .(5)رب هذه البلدة ، ورب كل شًء وملٌكه"
عن عبد هللا بن عباس، لال: "لال جبرٌل علٌه السبلم: ٌا دمحم هلل الخلك كله السموات  

 .(ٓٔ)كلهن ومن فٌهن، واألرضون كلهن ومن فٌهن، وما بٌنهن مما ٌعلم ومما ال ٌعلم"
[، أي:" وأُمرت أن أكون من 5ٔأَُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن{ ]النمل : لوله تعالى:}َوأُِمْرُت أَْن  

 .(ٔٔ)المنمادٌن ألمره، المبادرٌن لطاعته"
لال الطبري:" ٌمول: وأمرنً ربً أن أسلم وجهً له حنٌفا، فؤكون من المسلمٌن الذٌن  

دان دٌن إبلٌس دانوا بدٌن خلٌله إبراهٌم وجدكم أٌها المشركون، ال من خالؾ دٌن جده المحك، و
 .(ٕٔ)عدو هللا"
 .(ٔ)أي : الموحدٌن المخلصٌن المنمادٌن ألمره المطٌعٌن له" لال ابن كثٌر:" 
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 .(ٕ)لال الزمخشري:أي:" وأن أكون من الحنفاء الثابتٌن على ملة اإلسبلم"
 .(ٖ)عن ابن عباس، لوله: "}المسلمٌن{، ٌمول: موحدٌن" 
[، أي:" وأمرت أن أتلو المرآن على 5َٕن{ ]النمل : لوله تعالى:}َوأَْن أَتْلَُو اْلمُْرآ 
 .(ٗ)الناس"
 .(٘)لال المرطبً:" أي وأمرت أن أتلو المرآن، أي: ألرأه" 
لال الواحدي:" }وأن أتلو المرءان{ علٌكم ٌا أهل مكة، ٌرٌد تبلوة الدعوة إلى  
 .(ٙ)اإلٌمان"
ٌَْن ِمَن اآلٌَاِت  لال ابن كثٌر:"  أي : على الناس أبلؽهم إٌاه ، كموله : } َذِلَن نَتْلُوهُ َعل

ْكِر اْلَحِكٌِم { ]آل عمران :  ٌَْن ِمْن نَبَإِ ُموَسى َوفِْرَعْوَن بِاْلَحّكِ ِلمَْوٍم 1َ٘والذِّ [ ، وكموله : } نَتْلُو َعلَ
 .(2)[ أي : أنا مبلػ ومنذر"ٌُْٖإِمنُوَن { ]المصص : 

" }و{ أمرت أٌضا }أن أَتْلَُو{ علٌكم }اْلمُْرآُن{ لتهتدوا به وتمتدوا وتعلموا  ل السعدي:لا 
 .(1)"ألفاظه ومعانٌه فهذا الذي علً ولد أدٌته

لال الزمخشري:" }وأن أتلوا المرآن{، من: التبلوة أو التلو، كموله: }واتبع ما ٌوحى 
 .(5)إلٌن{"
[، أي:" فمن اهتدى بما فٌه 5َٕما ٌَْهتَِدي ِلنَْفِسِه{ ]النمل : لوله تعالى:}فََمِن اْهتََدى فَإِنَّ  

 .(ٓٔ)واتبع ما جبت به، فإنما خٌر ذلن وجزاإه لنفسه"
لال الطبري:" ٌمول: فمن تبعنً وآمن بً وبما جبت به، فسلن طرٌك الرشاد، فإنما  

ٌمانه بً، وبما جبت ٌسلن سبٌل الصواب باتباعه إٌاي، وإٌمانه بً، وبما جبت به لنفسه، ألنه بإ
 .(ٔٔ)به ٌؤمن نممته فً الدنٌا وعذابه فً اآلخرة"

}فمن اهتدى{ باتباعه إٌاى فٌما أنا بصدده من توحٌد هللا ونفى األنداد  لال الزمخشري:" 
عنه، والدخول فً الملة الحنٌفٌة، واتباع ما أنزل على من الوحى، فمنفعة اهتدابه راجعة إلٌه ال 

" ًّ إل
(ٕٔ). 
 .(ٖٔ)الواحدي:أي:" له ثواب اهتدابه"لال  
[، أي:" ومن ضلَّ عن 5ٕلوله تعالى:}َوَمْن َضلَّ فَمُْل إِنََّما أَنَا ِمَن اْلُمْنِذِرٌَن{ ]النمل :  
: إنما أنا نذٌر لكم من عذاب هللا وعمابه إن لم تإمنوا، فؤنا واحد من -أٌها الرسول-الحك فمل 

 .(ٔ)دي من الهداٌة شًء"الرسل الذٌن أنذروا لومهم، ولٌس بٌ
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لال الواحدي:أي:" ومن ضل عن اإلٌمان بالمرآن، وأخطؤ طرٌك الهدى، }فمل إنما أنا  
 .(ٕ)من المنذرٌن{: من المخوفٌن، فلٌس علً إال الببلغ، وكان هذا لبل أن ٌإمر بالمتال"

ى }ومن ضل{ ولم ٌتبعنً فبل على، وما أنا إال رسول منذر، وما عل لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)الرسول إال الببلغ"

لال الطبري:" ٌمول: ومن جار عن لصد السبٌل بتكذٌبه بً وبما جبت به من عند هللا،  
فمل ٌا دمحم لمن ضل عن لصد السبٌل، وكذبن، ولم ٌصدق بما جبت به من عندي: إنما أنا ممن 

لرٌش، فإن لبلتم ٌنذر لومه عذاب هللا وسخطه على معصٌتهم إٌاه، ولد أنذرتكم ذلن معشر كفار 
وانتهٌتم عما ٌكرهه هللا منكم من الشرن به، فحظوظ أنفسكم تصٌبون، وإن رددتم وكذبتم فعلى 

 .(ٗ)أنفسكم جنٌتم، ولد بلؽتكم ما أمرت بإببلؼه إٌاكم، ونصحت لكم"
أي : لً سوٌة الرسل الذٌن أنذروا لومهم ، ولاموا بما علٌهم من أداء  لال ابن كثٌر:" 
ٌَْن الرسالة إلٌ هم ، وَخلَُصوا من عهدتهم ، وحساب أممهم على هللا ، كموله تعالى : } فَإِنََّما َعلَ

ٌْنَا اْلِحَساُب { ]الرعد :  ٍء َوِكٌٌل { ٓٗاْلببَلُغ َوَعلَ ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش [ ، ولال : } إِنََّما أَْنَت نَِذٌٌر َوَّللاَّ
 .(٘)["ٕٔ]هود : 
 .(ٙ)"" ولٌس بٌدي من الهداٌة شًء لال السعدي: 
 .(2)أي: وال أستطٌع أن أكرههم علٌه" لال ٌحٌى:" 
 .(1)لال المرطبً:" نسختها آٌه المتال" 
 .(5)عن مماتل بن حٌان، لوله:"}ومن ضل{، ٌمول: أخطؤ" 
 .(ٓٔ)، هو النبً ملسو هيلع هللا ىلص"«منذر"»عن ابن عباس، لوله:  
وسعٌد بن جبٌر ومجاهد وأبً صالح وعكرمة وأبً  وروي، عن علً بن أبً طالب 

الضحى وأبً جعفر دمحم بن علً بن الحسٌن والسدي والضحان وعبد الرحمن بن زٌد بن أسلم 
 . (ٔٔ)"أن المنذر النبً ملسو هيلع هللا ىلص"

 
 المرآن

ا تَْعَملُوَن ) ِ َسٌُِرٌُكْم آٌَاتِِه فَتَْعِرفُونََها َوَما َربَُّن بِؽَافٍِل َعمَّ  [ 4ٖ({ ]النمل : 4ٖ}َولُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ
 التفسٌر:
: الثناء الجمٌل هلل، سٌرٌكم آٌاته فً أنفسكم وفً السماء واألرض، فتعرفونها -أٌها الرسول-ولل 

 لكم الباطل، وما ربن بؽافل عما تعملون، وسٌجازٌكم على ذلن.معرفة تدلكم على الحك، وتبٌِّن 
 سبب النزول:
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أخبرهم بالعذاب أنه نازل بهم فكذبوه، فنزلت: }سٌرٌكم  -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" وذلن أن النبً 
 .(ٔ)آٌاته{، ٌعنً: المتل ببدر إذا نزل بكم فبل تستعجلون"

  ِ أٌها -[، أي:" ولل 5ٖ َسٌُِرٌُكْم آٌَاتِِه فَتَْعِرفُونََها{ ]النمل : لوله تعالى:}َولُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ
: الثناء الجمٌل هلل، سٌرٌكم آٌاته فً أنفسكم وفً السماء واألرض، فتعرفونها معرفة -الرسول

 .(ٕ)تدلكم على الحك، وتبٌِّن لكم الباطل"
: }لل{ ٌا دمحم لهإالء المابلٌن لن من مشركً لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

لومن: }متى هذا الوعد إن كنتم صادلٌن{ : }الحمد هلل{ على نعمته علٌنا بتوفٌمه إٌانا للحك الذي 
أنتم عنه عمون، سٌرٌكم ربكم آٌات عذابه وسخطه، فتعرفون بها حمٌمة نصحً كان لكم، وٌتبٌن 

 .(ٖ)صدق ما دعوتكم إلٌه من الرشاد"
ال المرطبً:"} ولل الحمد هلل{، أي: على نعمه وعلى ما هدانا، }سٌرٌكم آٌاته{، أي فً ل 

[، ٖ٘}َسنُِرٌِهْم آٌَاتِنَا فًِ اآْلفَاِق َوفًِ أَْنفُِسِهم{ ]فصلت :  أنفسكم وفً ؼٌركم كما لال:
لوله }فتعرفونها{، أي: دالبل لدرته ووحدانٌته فً أنفسكم وفً السماوات وفً األرض، نظٌره 

 .(ٗ)[ "ٕٔ-ٕٓ( َوفًِ أَْنفُِسُكْم أَفبََل تُْبِصُروَن{ ]الذارٌات : ٕٓ}َوفًِ اأْلَْرِض آٌَاٌت ِلْلُمولِنٌَِن) تعالى:
"(ٗ). 

أي : هلل الحمد الذي ال ٌعذب أحًدا إال بعد لٌام الحجة علٌه ، واإلعذار  لال ابن كثٌر:" 
ونََها { كما لال تعالى : } َسنُِرٌِهْم آٌَاتِنَا فًِ اآلفَاِق َوفًِ إلٌه ; ولهذا لال : } َسٌُِرٌُكْم آٌَاتِِه فَتَْعِرفُ 

 .(٘)["ٖ٘أَْنفُِسِهْم َحتَّى ٌَتَبٌَََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحكُّ { ]فصلت : 
}ولل الحمد هلل{ هو خطاب للنبً وسابر المإمنٌن، }سٌرٌكم آٌاته{ أي:  لال السمعانً:" 

 .(ٙ)ن الدالالت"دالالته، }فتعرفونها{، أي: تعرفو
 .(2)أي: سٌرٌكم هللا آٌاته فً جمٌع ما خلك، وفً أنفسكم" لال الزجاج:" 
ِ{ الذي له الحمد فً األولى واآلخرة ومن جمٌع الخلك،  لال السعدي:  " }َولُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ

خصوصا أهل االختصاص والصفوة من عباده، فإن الذي ٌنبؽً أن ٌمع منهم من الحمد والثناء 
لى ربهم أعظم مما ٌمع من ؼٌرهم لرفعة درجاتهم وكمال لربهم منه وكثرة خٌراته علٌهم، ع

}َسٌُِرٌُكْم آٌاتِِه فَتَْعِرفُونََها{ معرفة تدلكم على الحك والباطل، فبل بد أن ٌرٌكم من آٌاته ما 
 .(1)"ًَّ َعْن بٌَِّنٍَة{تستنٌرون به فً الظلمات. }ِلٌَْهِلَن َمْن َهلََن َعْن بٌَِّنٍَة َوٌَْحٌَا َمْن حَ 

عن مجاهد، لوله: "}سٌرٌكم آٌاته فتعرفونها{ فً أنفسكم، وفً السماء وفً األرض وفً  
 .(5)الرزق"
 .(ٓٔ)ولال مماتل:" ٌعنً: العذاب فً الدنٌا }فتعرفونها{ أنها حك" 
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أمره أن ٌحمد هللا على ما خوله من نعمة النبوة التً ال توازٌها نعمة،  لال الزمخشري:" 
وأن ٌهدد أعداءه بما سٌرٌهم هللا من آٌاته التً تلجبهم إلى المعرفة، واإللرار بؤنها آٌات هللا. 

 . -ٌعنى: فً اآلخرة-وذلن حٌن ال تنفعهم المعرفة
ل بهم من نممات هللا فً الدنٌا. وعن الحسن وعن الكلبً: الدخان، وانشماق الممر. وما ح

 .(ٔ)[ اآلٌة"ٖ٘}َسنُِرٌِهْم آٌَاتِنَا فًِ اآْلفَاِق َوفًِ أَْنفُِسِهم{ ]فصلت :  ولٌل: هو كموله:
ا تَْعَملُوَن{ ]النمل :   [، أي:" وما ربن بؽافل عما 5ٖلوله تعالى:}َوَما َربَُّن بِؽَافٍِل َعمَّ

 .(ٕ)تعملون، وسٌجازٌكم على ذلن"
الطبري: ٌمول:" وما ربن ٌا دمحم بؽافل عما ٌعمل هإالء المشركون، ولكن لهم أجل لال  

هم بالؽوه، فإذا بلؽوه فبل ٌستؤخرون ساعة وال ٌستمدمون. ٌمول تعالى ذكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: فبل ٌحزنن 
ولعدون بالذل تكذٌبهم إٌان، فإنً من وراء إهبلكهم، وإنً لهم بالمرصاد، فؤٌمن لنفسن بالنصر، 

  .(ٖ)والخزي"
لال الزمخشري:" وكل عمل ٌعملونه، فاهلل عالم به ؼٌر ؼافل عنه.. وهو من وراء 

 .(ٗ)جزاء العاملٌن"
 .(٘)أي : بل هو شهٌد على كل شًء" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)لال الواحدي:" وعٌد لهم بالجزاء على أعمالهم" 
" بل لد علم ما أنتم علٌه من األعمال واألحوال وعلم ممدار جزاء تلن  لال السعدي: 

 .(2)"األعمال وسٌحكم بٌنكم حكما تحمدونه علٌه وال ٌكون لكم حجة بوجه من الوجوه علٌه
بالمتل وضربت المبلبكة وجوههم  -عز وجل -لال مماتل:" هذا وعٌد فعذبهم هللا 

 .(1)"وأدبارهم وعجل هللا بؤرواحهم إلى النار
عن أبً هرٌرة: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ٌا أٌها الناس ال ٌؽترن أحدكم باهلل، فإن هللا لو كان  

 .(5)ؼافبل شٌبا ألؼفل البعوضة والخردلة والذرة"
لال عمر بن عبد العزٌز: "فلو كان هللا مؽفبل عن شًء ألؼفل الرٌاح من أثر لدمً ابن  
 .(ٓٔ)آدم"
 [:5ٖ-5ٔاآلٌات:]فوابد 
ٌِْه َوَسلََّم وأنها عبادة هللا واإلسبلم له، وتبلوة المرآن إنذار اًو -ٔ بٌان وظٌفة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ

 إعذاراً وتعلٌما وتعبداً به وتمرباً إلى منزله عز وجل.
 بٌان وتمرٌر حرمة مكة المكرمة والحرم. -ٕ
 رةوالباطنة وال سٌما عند تجدد النعمة وعند ذكرها.الندب إلى حمد هللا تعالى على نعمة الظاه-ٖ
 بٌان أن عوابد الكسب عابد على الكاسب خٌراً كانت أو شراً.-ٗ
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بٌان معجزة المرآن الكرٌم إذ ما علم به المشركٌن أنهم سٌرونها لد رأوه فعبلً وهو ؼٌب،  -٘
 فظهر كما أخبر.
 «آخر تفسٌر سورة )النمل(، والحمد هلل وحده»
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 ميحرلا نمحرلا هللابسم 
 «المصص»تفسٌر سورة 

فً ترتٌب المصحؾ، وهً السورة « الثامنة والعشرون»هً السورة «: المصص»سورة 
، ولبل سورة (ٔ)«النمل»التاسعة واألربعون فً عداد نزول سور المرآن، نزلت بعد سورة 

 اإلسراء. 
النزول كما هو ترتٌبها فً لال ابن عاشور:" فكانت هذه الطواسٌن الثبلث متتابعة فً 

المصحؾ، وهً متماثلة فً افتتاح ثبلثتها بذكر موسى علٌه السبلم. ولعل ذلن الذي حمل كتاب 
 .(ٕ)المصحؾ على جعلها متبلحمة"

عدد آٌاتها: ثمان وثمانون، وكلماتها: ألؾ وأربعمابة وواحدة. وحروفها: خمسة آالؾ و
[. ٖٕ}ٌَْسمُوَن { ]المصص :  [،ٔ}طسم{ ]المصص : وثمانمابة، اآلٌات المختلؾ فٌها اثنتان: 

 . (ٖ)«لم تر»فواصل آٌاتها: 
 :أسماء السورة 
 :سورة المصص»اسمها التولٌفً:  -أوال:» 

، وكتبت فً المصاحؾ وكتب التفسٌر، ولد «سورة المصص»اشتهرت تسمٌتها باسم 
 وردت هذه التسمٌة عن ابن عباس، وابن الزبٌر:

 .(ٗ)"نزلت سورة المصص بمكة"عن ابن عباس لال:  
 .(٘)عن ابن الزبٌر لال: "أنزلت سورة المصص بمكة" 

 وال ٌعرؾ لهذه السورة اسم آخ عٌرهذا االسم. وهللا أعلم.
 :وجه التسمٌة 

ٌِْه اْلمََصَص لَاَل «سورة المصص»سمٌت:  ا َجاَءهُ َولَصَّ َعلَ ; الشتمالها علٌها فى لوله: }فَلَمَّ
،فهً (ٙ)[ أى: لص موسى على شعٌبِٕ٘مَن اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن{ ]المصص :  اَل تََخْؾ نََجْوتَ 

وسبب هجرته من مصر إلى مدٌن،  -علٌه السبلم  -الّسورة الوحٌدة التً انفردت بذكر موسى 
ٌِْه اْلمََصَص{]المصص: ا َجاءهُ َولَصَّ َعلَ  [.ٕ٘وهو المذكور بعد تفصٌله بموله تعالى: }فَلَمَّ

ٌِْه اْلمََصَص لَاَل ال تََخْؾ الماسلال و ا َجآَءهُ َولَصَّ َعلَ مً: " سمٌت بداللة لوله تعالى: }فَلَمَّ
[ الدال على نجاة من هرب من مكان األعداء إلى مكان ٕ٘نََجْوَت ِمَن اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌن{] المصص:

ان األعداء، من األنبٌاء، اعتباراً بمصصهم الدالة على نجاة الهاربٌن، وهبلن البالٌن بمك
 .(2)الهبلن"

لال ابن عاشور:" فالمصص الذي أضٌفت إلٌه السورة هو لصص موسى الذي لصه على 
شعٌب علٌهما السبلم فٌما لمٌه فً مصر لبل خروجه منها. فلما حكً فً السورة ما لصه موسى 
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كانت هاته السورة ذات لصص لحكاٌة لصص، فكان المصص متوؼبل فٌها، وجاء لفظ 
 .(ٔ)فً سورة ٌوسؾ، ولكن سورة ٌوسؾ نزلت بعد هذه السورة"« صالمص»

ٌْه السَّبلم ـ وهو فً مصر مع المصرٌٌن،  لال محمود شلتوت:" فهً لصص موسى ـ َعلَ
ولٌس لصصه مع فرعون ولومه، ولعل هذا المصص الخاص هنا هو الوجه فً تسمٌة الّسورة 

 .(ٕ)"«المصص»باسم 
 :اسماإها اإلجتهادٌة:  -ثانٌا 
  :سورة طسم»اإلسم اْلول:» 

-وهً تسمٌة للسورة بما افتتحت به، ولم ٌستند فٌها إلى خبر صحٌح عن رسول هللا
 .(ٗ)، والسخاوي فً جمال المراء(ٖ)، او الصحابة، ولد ذكره ٌحٌى بن سبلم-ملسو هيلع هللا ىلص

فمرأ طسم، حتى إذا بلػ عتبة بن الندر، لال: "كنا عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولد روي عن 
إن موسى ملسو هيلع هللا ىلص أجر نفسه ثمانً سنٌن، أو عشرا، على عفة فرجه، وطعام »لصة موسى، لال: 

 .]ضعٌؾ جدا[(٘)«بطنه
 

  :ًسورة موسى»اإلسم الثان:» 
 ،(2)"السراج المنٌر، والشربٌنً فً "(ٙ)سماها بهذا االسم: الجمل فً " الفتوحات اإللهٌة"

، ودمحم بن عمر نووي الجاوي فً مراح لبٌد لكشؾ معنى (1)ودمحم صدٌك خان  فً فتح البٌان
 دون نسبته إلى لابل.، وذلن (5)المرآن المجٌد

، كما سٌاتً بٌانه (ٓٔ)«طه»والمشهور أن هذه التسمٌة من األسماء اإلجتهادٌة لسورة 
 إن شاء هللا. 
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لم ال سمٌت: سورة موسى، الشتمالها على لال ابن عادل الحنبلً:" ولمابل أن ٌمول: 
لصة موسى فمط من حٌن ولد إلى أن أهلن هللا فرعون وخسؾ بمارون، كما سمٌت: سورة 
نوح، وسورة ٌوسؾ الشتمالها على لصتهما، وال ٌمال: سمٌت بذلن لذكر المصص فٌها فً 

ٌِْه اْلمََصَص{ ]المصص :  ا َجاَءهُ َولَصَّ َعلَ ن سورة ٌوسؾ فٌها ذكر [، ألٕ٘لوله: }فَلَمَّ
ٌَْن أَْحَسَن اْلمََصص{ ]ٌوسؾ :  [، والثانٌة لوله: }لَمَْد ٖالمصص مرتٌن، األولى: }نَْحُن نَمُصُّ َعلَ

[، فكانت سورة ٌوسؾ أولى بهذا االسم، وأٌضا فكانت َٔٔٔكاَن فًِ لََصِصِهْم{ ]ٌوسؾ : 
فٌها لصص سبعة أنبٌاء وهذه  سورة هود أولى بهذا االسم، ٌعنً: بسورة المصص; ألنه ذكر

لٌس فٌها إال لصة واحدة، فكان ٌنبؽً العكس، أن تسمى سورة هود سورة المصص، وهذه 
 .(ٔ)سورة موسى"

ولال الشربٌنً:" وتسمى: سورة موسى علٌه السبلم الشتمالها على لّصته فمط من حٌن 
ولد إلى أن أهلن هللا تعالى فرعون وُخسؾ بمارون، كما سمٌت سورة نوح وسورة ٌوسؾ 
الشتمالهما على لصتهما، وال ٌمال سمٌت بذلن لذكر المصص فٌها فً لوله تعالى: }فلما جاءه 

سورة ٌوسؾ فٌها ذكر المصص مّرتٌن األولى: }نمص علٌن  ولص علٌه المصص{ ألنّ 
أحسن المصص{ والثانٌة: لوله تعالى: }لمد كان فً لصصهم{ فكانت سورة ٌوسؾ أولى بهذا 
ً فكانت سورة هود أولى بهذا االسم، ألنه ذكر فٌها لصص سبعة أنبٌاء وهذه  االسم، وأٌضا

سمى سورة هود المصص وهذه سورة لٌس فٌها إال لصة واحدة فكان ٌنبؽً العكس وأن ت
 .(ٕ)موسى"

  :سورة موسى وفرعون»اإلسم الثالث:» 
لال:" إن رب العزة نادى ٌا  -رضً هللا عنه-وردت هذه التسمٌة فً خبر عن أبً هرٌرة 

أمة دمحم إن رحمتً سبمت ؼضبً ثم أنزلت هذه اآلٌة فً سورة موسى وفرعون }َوَما ُكْنَت 
نَا{بَِجانِِب الطُّوِر إِْذ  ٌْ نَاَد

(ٖ)"(ٗ). 
 وهذه التسمٌة من باب اشتمال السورة على لصة موسى مع فرعون. وهللا أعلم. 

 :مكٌة السورة ومدنٌتها 
 فً مكان نزول السورة، ألوال:

، (1)، وعطاء(2)، والحسن(ٙ)، وابن الزبٌر(٘)أحدها: أنها نزلت بمكة. وهذا لول ابن عباس
 .(5)وعكرمة
 .(ٓٔ)السورة مكٌة باالتفاق"لال الفٌروزآبادي: "  
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ٌَْن اْلمُْرآَن لََرادَُّن إِلَى الثانً:  أنها مكٌة كلها ؼٌر آٌة منها، وهً لوله تعالى: }إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَ
[، فإنها نزلت علٌه وهو بالجحفة فً ولت خروجه للهجرة. وهذا لول ابن 1َ٘معَاد{ ]المصص : 

 .(ٔ)عباس أٌضا
ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب ِمْن  إال أربع آٌات منها نزلت بالمدٌنة; وهً لوله تعالى: مكٌة الثالث: أنها  }الَِّذٌَن آتَ

ٌُْكْم اَل نَْبتَِؽً اْلَجاِهِلٌَن{ ]المصص :  [ إلى لوله:ٕ٘لَْبِلِه ُهْم بِِه ٌُْإِمنُوَن{ ]المصص :  }َسبَلٌم َعلَ
ٌَْن اْلمُْرآَن لََرادَُّن إِلَى َمعَاد{ وفٌها آٌة لٌست بمكٌة وال مدنٌة لوله: }إِنَّ  :"[، ٘٘ الَِّذي فََرَض َعلَ

 .(ٕ)وهذا لول مماتل. [، نزلت بالحجفة أثناء الهجرة1٘]المصص : 
ٌَْن  لال ابن عاشور:" هً مكٌة فً لول جمهور التابعٌن، وفٌها آٌة: }إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَ

[. لٌل: نزلت على النبًء ملسو هيلع هللا ىلص فً الجحفة فً طرٌمه إلى 1٘اْلمُْرآَن لََرادَُّن إِلَى َمعَاد{ ]المصص : 
المدٌنة للهجرة تسلٌة له على مفارلة بلده. وهذا ال ٌناكد أنها مكٌة ألن المراد بالمكً ما نزل لبل 

 .(ٖ)ة"حلول النبًء ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة كما أن المراد بالمدنً ما نزل بعد ذلن ولو كان نزوله بمك
 النمل»مع سورة « المصص»مناسبة سورة:» 

 تظهر مناسبة هذه السورة لما لبلها من النواحً اآلتٌة:

إنه سبحانه بسط فى هذه السورة ما أوجز فى السورتٌن لبلها من لصص موسى علٌه  -ٔ
السبلم وفصل ما أجمله هنان، فشرح تربٌة فرعون لموسى وذبح أبناء بنى إسرابٌل 

موسى حٌن والدته فى الٌم خوفا علٌه من الذبح، ثم ذكر لتله المبطً، الذي أوجب إلماء 
 ثم فراره إلى مدٌن وما ولع له مع شعٌب من زواجه ببنته، ثم مناجاته لربه.

إنه أحمل فى السورة السالفة توبٌخ المشركٌن بالسإال عن ٌوم المٌامة وبسطه هنا أتم  -ٕ
 البسط.

وم صالح ولوم لوط، وأجمله هنا فى لوله: إنه فصل هنان أحوال بعض المهلكٌن من ل -ٖ
َوُكنَّا }َوَكْم أَْهلَْكنَا ِمْن لَْرٌٍَة بَِطَرْت َمِعٌَشتََها فَتِْلَن َمَساِكنُُهْم لَْم تُْسَكْن ِمْن بَْعِدِهْم إاِلَّ لَِلٌبًل 

 [، اآلٌات.1٘نَْحُن اْلَواِرثٌَِن{ ]المصص : 

بالسٌبة، وأوجز ذلن هنا، وهكذا من بسط هنان حال من جاء بالحسنة وحال من جاء  -ٗ
 .(ٗ)المناسبات التً تظهر بالتؤمل حٌن لراءة السورتٌن

 -ولال أبو حٌان: "مناسبة أول هذه السورة آلخر السورة التً لبلها: أن هللا سبحانه أمر نبٌه 
ر به آٌاته  -ملسو هيلع هللا ىلص  تعالى معجزات الرسول، وأنه بحمده، ثم لال: }َسٌُِرٌُكْم آٌَاتِِه{ وكان مما فُّسِ

أضافها تعالى إلٌه، إذ كان هو المخبر بها على لدمه فمال: }تِْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب{ إذ كان الكتاب هو 
 .(٘)أعظم المعجزات، وأكبر اآلٌات البٌنات"

 أؼراض السورة ومماصدها 
-مع لومه  لارون فً البدء، ولصة وفرعون موسى ٌموم كٌان السورة على لصة

 فً الختام.  -موسى لوم
 :  وفرعون موسى لصة -أوال:
الطاؼٌة المتجبر الٌمظ الحذر،  فرعون فً هذه المصة تعرض لوة الحكم والسلطان; لوة -ٔ

طفبلً رضٌعاً، ال حول له وال لوة، وال ملجؤ له وال ولاٌة، ولد  موسى وفً مواجهتها
، ٌذبح أبناءهم،  سرابٌلإ فً األرض، واتخذ أهلها شٌعاً، واستضعؾ بنً فرعون عبل
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وٌستحًٌ نساءهم، وهو على حذر منهم، وهو لابض على أعنالهم، كاتم على أنفاسهم، 
 .مرالب لحركاتهم، ُمْحٍص علٌهم تحركاتهم، كشؤن الطؽاة فً كل عصر ومصر

لتؽنً عنه من هللا شٌباً،  لم تكن وجبروته، وحذره وٌمظته، فرعون لوة بٌد أن
الطفل الصؽٌر، المجرد من كل لوة وحٌلة; إذ هو فً  موسى نلتمكن له م لم تكن بل

حراسة الموة الحمٌمٌة الوحٌدة، ترعاه عٌن العناٌة، وتدفع عنه السوء، وتعمً عنه 
وجنده تحدٌاً سافراً، فتدفع به إلى ِحجره، وتدخل به علٌه  فرعون العٌون، وتتحدى به

دٌن إزاءه، مكفوؾ األذى عنه، عرٌنه، وتمتحم به علٌه للب امرأته، وهو مكتوؾ الٌ
 !ٌصنع بنفسه لنفسه ما ٌحذره وٌخشاه

وفرعون; لٌبٌن للناس أٌن ٌكون األمن، وأٌن  موسى ذكر سبحانه فً هذه السورة لصة -ٕ
تكون المخافة، وٌُعلمهم أن األمن إنما ٌكون فً جوار هللا، ولو فُمدت كل أسباب األمن 

خوؾ إنما ٌكون فً البعد عن ذلن الجوار، الظاهرة التً تعارؾ علٌها الناس، وأن ال
لارون;  ولو تظاهرت أسباب األمن الظاهرة التً تعارؾ علٌها الناس! وساق لهم لصة

 .لتمرر هذه الحمٌمة فً صورة أخرى وتإكدها
وٌمرب عندي أن ٌكون المسلمون ودوا أن تفصل لهم لصة  ابن عاشور:" لال

رسالة موسى علٌه السبلم فكان الممصود انتفاعهم بما فً تفاصٌلها من معرفة نافعة 
لهم تنظٌرا لحالهم وحال أعدابهم. فالممصود ابتداء هم المسلمون ولذلن لال تعالى: }فً 

[ أي: ٖمنون{ ]المصص: أولها نتلوا علٌن من نبإ موسى وفرعون بالحك لموم ٌإ
 .(ٔ)للمإمنٌن"

 مع لوم موسى: لارون لصة لصة -ثانٌا:
وهذه المصة تعرض لٌمة المال، ومعها لٌمة العلم; المال الذي ٌستخؾ الموم، ولد خرج   

فً زٌنته، وهم ٌعلمون أنه أوتً من المال ما إن مفاتحه لتعًٌ األلوٌاء من  لارون علٌهم
وٌؽتر، وٌحسب أنه بسببه وعن طرٌمه أوتً ذلن المال.  لارون به الرجال. والعلم الذي ٌعتز

ولكن الذٌن أوتوا العلم الصحٌح من لومه ال تستخفهم خزابنه، وال تستخفهم زٌنته، بل ٌتطلعون 
إلى ثواب هللا، وٌعلمون أنه خٌر وأبمى. ثم تتدخل ٌد هللا فتخسؾ به وبداره األرض، ال ٌؽنً 

فرعون، فؤلمته  لمه، وتتدخل تدخبلً مباشراً سافراً، كما تدخلت فً أمرعنه ماله، وال ٌؽنً عنه ع
 .فً الٌم هو وجنوده، فكان من المؽرلٌن

 وبالجملة: دلت هاتان المصتان على المماصد اآلتٌة:
أنه حٌن ٌسود الشر، وٌسفر الفساد، وٌمؾ الخٌر عاجزاً، والصبلح حسٌراً، وٌُخشى من  -ٔ

بالمال، عندبذ تتدخل ٌد المدرة سافرة متحدٌة، ببل ستار من الخلك، الفتنة بالبؤس والفتنة 
وال سبب من لوى األرض، لتضع حداً للشر والفساد. وهذا من أهم المماصد التً تمرره 

 .هذه السورة
فً -بٌن المصتٌن ٌجول السٌاق مع المشركٌن جوالت ٌبصرهم فٌها بداللة المصص -ٕ

هللا المبثوثة فً مشاهد الكون تارة، وفً  وٌفتح أبصارهم على آٌات -سورة المصص
مصارع الؽابرٌن تارة، وفً مشاهد المٌامة تارة...وكلها تإكد العبر المستفادة من 
المصص، وتساولها، وتتناسك معها، وتإكد سنة هللا التً ال تتخلؾ وال تتبدل على مدار 

 .الزمان، واختبلؾ المكان
ً مماصد -رحمه هللا -سٌد لطب ٌمول هذه السورة: "هذه السورة مكٌة،  ملخصا

نزلت والمسلمون فً مكة للة مستضعفة، والمشركون هم أصحاب الحول والطَّول 
والجاه والسلطان. نزلت تضع الموازٌن الحمٌمٌة للموى والمٌم، نزلت تمرر أن هنان لوة 
واحدة فً هذا الوجود، هً لوة هللا، وأن هنان لٌمة واحدة فً هذا الكون، هً لٌمة 
اإلٌمان. فمن كانت لوة هللا معه فبل خوؾ علٌه، ولو كان مجرداً من كل مظاهر الموة، 
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ومن كانت لوة هللا علٌه فبل أمن له، وال طمؤنٌنة، ولو ساندته جمٌع الموى، ومن كانت 
 .(ٔ)له لٌمة اإلٌمان فله الخٌر كله، ومن فمد هذه المٌمة، فلٌس بنافعه شًء أصبلً"

ضت ببلؽاء المشركٌن، بؤنهم عاجزون عن اإلتٌان نوهت السورة بشؤن  -ٖ المرآن، وعرَّ
}لَاَل أَلَْم  بسورة مثله. وفصلت ما أجمل فً سورة الشعراء من لول فرعون لموسى:

 ( َوفَعَْلَت فَْعلَتََن الَّتًِ فَعَْلَت َوأَْنَت ِمنَ 1ٔنَُربَِّن فٌِنَا َوِلًٌدا َولَبِثَْت فٌِنَا ِمْن ُعُمِرَن ِسنٌَِن )
[، ففصلت سورة المصص كٌؾ كانت 5ٔ - 1ٔ({ ]الشعراء : 5ٔاْلَكافِِرٌَن )
 .فرعون وبٌَّنت سبب زوال ُملن .فرعون فً آل موسى تربٌة

}إِْذ لَاَل ُموَسى أِلَْهِلِه إِنًِّ  فصلت السورة ما أجمل فً سورة النمل من لوله سبحانه: -ٗ
[، 2آتٌُِكْم بِِشَهاٍب لَبٍَس لَعَلَُّكْم تَْصَطلُوَن{ ]النمل : آنَْسُت نَاًرا َسآتٌُِكْم ِمْنَها بَِخبٍَر أَْو 
وأهله، وأٌن آنس النار، ووصفت المكان الذي  موسى ففصلت سورة المصص كٌؾ سار

فرعون، فكانت هذه السورة أوعب  موسى نودي فٌه بالوحً، ومن ثم ذكرت دعوة
عد ذلن; ألن تفصٌله فً إلى ولت إببلؼه الدعوة، ثم أجملت ما ب موسى ألحوال نشؤة

سورة األعراؾ، وفً سورة الشعراء. والممصود من التفصٌل ما ٌتضمنه من زٌادة 
 .المواعظ والعبر

ومن مماصد السورة تحدي المشركٌن بعلم النبً ملسو هيلع هللا ىلص بذلن، وهو أمً لم ٌمرأ، ولم ٌكتب،  -٘
ه، وتحذٌرهم من سوء عالبة وال خالط أهل الكتاب، ذٌل هللا ذلن بتنبٌه المشركٌن إلٌ

 ً  .الشرن، وأنذرهم إنذاراً بلٌؽا
ًَ ُموَسى{ ]المصص :  فنَّدت السورة لول المشركٌن: -ٙ ًَ ِمثَْل َما أُوتِ [ من 1ٗ}لَْواَل أُوتِ

أٌضاً. وتحداهم  موسى الخوارق، كملب العصا حٌة، ثم انتماضهم فً لولهم; إذ كذبوا
وأبطل معاذٌرهم، وأنذرهم بما حل باألمم بإعجاز المرآن وهدٌه مع هدي التوراة. 

المكذبة رسل هللا، وساق لهم أدلة على وحدانٌة هللا تعالى، وفٌها كلها نعم علٌهم، 
وذكرهم بما سٌحل بهم ٌوم الجزاء، وأنحى علٌهم فً اعتزازهم على المسلمٌن بموتهم 

 . خٌر وأبمىونعمتهم ومالهم، بؤن ذلن متاع الدنٌا، وأن ما ادخر للمسلمٌن عند هللا
أومؤت السورة إلى التراب هجرة المسلمٌن إلى المدٌنة، وإلى أن هللا مظهرهم على  -2

 .[٘}َونُِرٌُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا فًِ اأْلَْرِض{ ]المصص :  المشركٌن بموله:
السورة سنة اجتماعٌة، وهً إهبلن المكذبٌن بعد اإلنذار واإلعذار، كما لال  لّررت -1

ٌِْهْم آٌَاتِنَا َوَما ُكنَّا  تعالى: َها َرُسواًل ٌَتْلُو َعلَ }َوَما َكاَن َربَُّن ُمْهِلَن اْلمَُرى َحتَّى ٌَْبعََث فًِ أُّمِ
 [. 5ُ٘مْهِلِكً اْلمَُرى إاِلَّ َوأَْهلَُها َظاِلُموَن{ ]المصص : 

}َوَكْم أَْهلَْكنَا ِمْن لَْرٌٍَة بَِطَرْت  ألمعت السورة إلى أن البطر وعدم الشكر عالبته الهبلن: -5
َمِعٌَشتََها فَتِْلَن َمَساِكنُُهْم لَْم تُْسَكْن ِمْن بَْعِدِهْم إاِلَّ لَِلٌبًل َوُكنَّا نَْحُن اْلَواِرثٌَِن{ ]المصص : 

 .خلؾ[، وهذا كله من السنن التً ال تت1٘
عرضت السورة مشهداً من مشاهد ٌوم المٌامة، حٌن ٌتخلى الشركاء عن شركابهم على  -ٓٔ

رإوس األشهاد، فٌبصرهم سبحانه بعذاب اآلخرة، بعد أن حذرهم عذاب الدنٌا، وبعد أن 
 .علمهم أٌن ٌكون الخوؾ، وأٌن ٌكون األمان

ُمَطاَرد من  ُختمت السورة بوعد من هللا لرسوله الكرٌم، وهو ُمْخَرج من مكة، -ٔٔ
المشركٌن، بؤن الذي فرض علٌه المرآن لٌنهض بتكالٌفه، ال بد راّده إلى بلده، ناصره 
على الشرن وأهله، ولد أنعم علٌه بالرسالة، ولم ٌكن ٌتطلع إلٌها، وسٌنعم علٌه بالنصر 

 .(ٕ)والعودة إلى البلد الذي أخرجه منه المشركون، سٌعود آمناً ظافراً مإٌداً 
 رة:فضابل السو 

  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:
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من لرأ طسم المصص أعطً من األجر »عن أبً بن كعب، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -
عشر حسنات بعدد من صدق بموسى وكذب به، ولم ٌبك ملن فً السموات واألرض إال 

ٍء َهاِلٌن  ًْ ٌِْه شهد له ٌوم المٌامة أنه كان صادلا أن }ُكلُّ َش إاِلَّ َوْجَههُ لَهُ اْلُحْكُم َوإِلَ
 .(ٔ)«تُْرَجعُوَن{

هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 الكرٌم.ونواٌانا خالصة لوجهه 
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 المرآن
 [ٔ({ ]المصص : ٔ}طسم )

 التفسٌر: 
 )طسم( سبك الكبلم على الحروؾ الممطَّعة فً أول سورة البمرة.

 [، لوالن:ٔ({ ]المصص : ٔولد ذكر اهل التفسٌر فً لوله تعالى: }طسم ) 
 .(ٔ)أحدهما: إنه لسم ألسمه هللا وهً من أسماء هللا. لاله ابن عباس

السدي، عن لوله: }الم{ و}حم{ و}طسم{، فمال ابن عباس: هو اسم شعبة: "سؤلت ولال  
 .(ٕ)هللا األعظم"

 .(ٖ)الثانً: أنه اسم من أسماء المرآن ألسم به هللا. وهذا لول لتادة
 

 المرآن
 [ ٕ({ ]المصص : ٕ}تِْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبٌِِن )

 التفسٌر:
، مبٌنًا لكل ما ٌحتاج إلٌه العباد فً دنٌاهم -الرسولأٌها -هذه آٌات المرآن الذي أنزلته إلٌن 

 وأخراهم.
لال الطبري:" ٌعنً: هذه آٌات الكتاب الذي أنزلته إلٌن ٌا دمحم، المبٌن أنه من عند هللا،  

 .(ٗ)وأنن لم تتموله: ولم تتخرصه"
} تلن { أي : هذه } آٌَاُت اْلِكتَاِب اْلُمبٌِِن { أي : الواضح الجلً الكاشؾ  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)عن حمابك األمور ، وعلم ما لد كان وما هو كابن"
مبٌن خبره وبركته، ومبٌن الحك من الباطل والحبلل من «: مبٌن:»لال الزجاج:" معنى  

 .(ٙ)ك ألنه ال ٌمدر أحد بمثله، ومبٌن لصص األنبٌاء"ح -ملسو هيلع هللا ىلص  -الحرام، ومبٌن أن نبوة النبً 
 .(2)لال لتادة: "ٌعنً: مبٌن وهللا بركته ورشده وهداه" 
 

 المرآن
ٌَْن ِمْن نَبَِإ ُموَسى َوفِْرَعْوَن بِاْلَحّكِ ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن )  [  ٖ({ ]المصص : ٖ}نَتْلُو َعلَ

 التفسٌر:
لون بؤنه من عند نمصُّ علٌن من خبر موسى وفرعون  بالصدق لموم ٌإمنون بهذا المرآن، وٌصّدِ

 هللا، وٌعملون بهدٌه.
{ ]المصص :   ٌَْن ِمْن نَبَإِ ُموَسى َوفِْرَعْوَن بِاْلَحّكِ [، أي:" نمصُّ ٖلوله تعالى:}نَتْلُو َعلَ

 .(1)علٌن من خبر موسى وفرعون بالصدق"
آن من خبر }موسى وفرعون لال الطبري:" ٌمول: نمرأ علٌن، ونمص فً هذا المر 
 .(ٔ)بالحك{"
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 .(ٕ)لال الزجاج:" أي: من خبر موسى وخبر فرعون" 
 .(ٖ)لال لتادة:"فً المرآن نبؤهم" 
لون ٖلوله تعالى:}ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]المصص :   [، أي:" لموم ٌإمنون بهذا المرآن، وٌصّدِ

 .(ٗ)بؤنه من عند هللا، وٌعملون بهدٌه"
 . (٘)اه: ٌصدلون"لال الزجاج:" معن 
لال الطبري:" ٌمول: لموم ٌصدلون بهذا الكتاب، لٌعلموا أن ما نتلو علٌن من نببهم فٌه  

نبإهم، وتطمبن نفوسهم، بؤن سنتنا فٌمن خالفن وعادان من المشركٌن سنتنا فٌمن عادى موسى، 
منهم كما  ومن آمن به من بنً إسرابٌل من فرعون ولومه، أن نهلكهم كما أهلكناهم، وننجٌهم

  .(ٙ)أنجٌناهم"
 

 المرآن
ْستَْحًٌِ }إِنَّ فِْرَعْوَن َعاَل فًِ اْْلَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشٌَعًا ٌَْستَْضِعُؾ َطابِفَةً ِمْنُهْم ٌَُذبُِّح أَْبنَاَءُهْم َوٌَ 

 [   ٗ({ ]المصص : ٗنَِساَءُهْم إِنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدٌَن )
 التفسٌر:

إن فرعون تكبر وطؽى فً األرض، وجعل أهلها طوابؾ متفرلة، ٌستضعؾ طابفة منهم، وهم 
 بنو إسرابٌل، ٌذبِّح أبناءهم، وٌستعبد نساءهم، إنه كان من المفسدٌن فً األرض. 

[، أي:" إن فرعون تكبر وطؽى ٗلوله تعالى:}إِنَّ فِْرَعْوَن َعبَل فًِ اأْلَْرِض{ ]المصص :  
 .(2)فً األرض"
 .(1)لال السدي:" ٌمول: تجبر فً األرض" 
 .(5)أي: بؽى فً األرض" لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)لال الزجاج:" معناه: طؽى" 
 .(ٔٔ)أي : تكبر وتجبر وطؽى " لال ابن كثٌر:" 
لال الطبري: ٌمول: " إن فرعون تجبر فً أرض مصر وتكبر، وعبل أهلها ولهرهم،  

  .(ٕٔ)حتى ألروا له بالعبودة"
 .(ٖٔ)[، أي:" وجعل أهلها طوابؾ متفرلة"ٗتعالى:}َوَجعََل أَْهلََها ِشٌَعًا{ ]المصص : لوله  
 .(ٔ)أي : أصنافا ، لد صرؾ كل صنؾ فٌما ٌرٌد من أمور دولته" لال ابن كثٌر:" 
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لال لتادة:" أي: فرلا ٌذبح طابفة منهم، وٌستحًٌ طابفة، وٌعذب طابفة، وٌستعبد  
 .(ٕ)طابفة"
 .(ٗ)". وفً رواٌة: "فرلا(ٖ)وجعل أهلها شٌعا، لال: فرق بٌنهم":"} عن مجاهد، لوله 
 .(٘)الشٌع: الفرق" لال ابن زٌد:" 
 .(ٙ)ٌعنً: بنً إسرابٌل حٌن جعلهم فً األعمال المذرة" لال السدي:" 
  .(2)لال الطبري: " ٌعنً بالشٌع: الفرق، ٌمول: وجعل أهلها فرلا متفرلٌن" 
فرق، أي: جعل كل فرلة ٌشٌع بعضها بعضا فً «: شٌع»لال الزجاج:" معنى:  
 .(1)فعلها"
لال السدي:" كان من شؤن فرعون أنه رأى رإٌا فً منامه، أن نارا ألبلت من بٌت  

الممدس حتى اشتملت على بٌوت مصر، فؤحرلت المبط، وتركت بنً إسرابٌل، وأحرلت بٌوت 
لهم عن رإٌاه، فمالوا له: ٌخرج من هذا البلد فسؤ (5)مصر، فدعا السحرة والكهنة والمافة والحازة

الذي جاء بنو إسرابٌل منه، ٌعنون بٌت الممدس، رجل ٌكون على وجهه هبلن مصر، فؤمر ببنً 
إسرابٌل أن ال ٌولد لهم ؼبلم إال ذبحوه، وال تولد لهم جارٌة إال تركت، ولال للمبط: انظروا 

وا بنً إسرابٌل ٌلون تلن األعمال المذرة، مملوكٌكم الذٌن ٌعملون خارجا، فؤدخلوهم، واجعل
فجعل بنً إسرابٌل فً أعمال ؼلمانهم، وأدخلوا ؼلمانهم، فذلن حٌن ٌمول: }إن فرعون عبل فً 

 .(ٓٔ)األرض وجعل أهلها شٌعا{، ٌعنً: بنً إسرابٌل، حٌن جعلهم فً األعمال المذرة"
ً منهم ٗلوله تعالى:}ٌَْستَْضِعُؾ َطابِفَةً ِمْنُهْم{ ]المصص :   [، أي:" ٌستعبد وٌستذل فرٌما

 .(ٔٔ)وهم بنوا إسرابٌل"
 .(ٕٔ)لال الطبري:" ذكر أن استضعافه إٌاها كان استعباده" 
ٌعنً : بنً إسرابٌل. وكانوا فً ذلن الولت خٌار أهل زمانهم. هذا ولد  لال ابن كثٌر:" 

ُهم لٌبل ونهاًرا فً أشؽاله سلط علٌهم هذا الملن الجبار العنٌد ٌستعملهم فً أخس األعمال ، وٌُكدُّ 
 .(ٖٔ)وأشؽال رعٌته"

 .(ٔ)ٌستعبد طابفة منهم، وٌذبح طابفة، وٌمتل طابفة، وٌستحً طابفة" لال لتادة:" 
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[، أي:" ٌذبِّح أبناءهم، ٗلوله تعالى:}ٌُذَبُِّح أَْبنَاَءُهْم َوٌَْستَْحًٌِ نَِساَءُهْم{ ]المصص :  
 .(ٕ)وٌستعبد نساءهم"

وٌمتل مع هذا أبناءهم ، وٌستحًٌ نساءهم ، إهانة لهم واحتمارا ، وخوفا  لال ابن كثٌر:" 
من أن ٌوجد منهم الؽبلم الذي كان لد تخوؾ هو وأهل مملكته من أن ٌوجد منهم ؼبلم ، ٌكون 
سبب هبلكه وذهاب دولته على ٌدٌه. وكانت المبط لد تلموا هذا من بنً إسرابٌل فٌما كانوا 

الخلٌل ، حٌن ورد الدٌار المصرٌة ، وجرى له مع جبارها ما جرى ،  ٌدرسونه من لول إبراهٌم
حٌن أخذ سارة لٌتخذها جارٌة ، فصانها هللا منه ، ومنعه منها بمدرته وسلطانه. فبشر إبراهٌم 
علٌه السبلم ولده أنه سٌولد من صلبه وذرٌته َمن ٌكون هبلن ملن مصر على ٌدٌه ، فكانت 

، فاحترز فرعون من ذلن ، وأمر بمتل ذكور بنً إسرابٌل ، ولن  المبط تتحدث بهذا عند فرعون
 .(ٖ)ٌنفع حذر من لدر ; ألن أجل هللا إذا جاء ال ٌإخر ، ولكل أجل كتاب"

أنه كان ٌستحًٌ بناتهم، وإنما كان ٌعمل ذلن ألنه  -ههنا-« نسابهم»لال الزجاج:" معنى  
كون سبب ذهاب ملكن، فالعجب من حمك لال له بعض الكهنة: إن مولودا ٌولد فً ذلن الحٌن ٌ

 .(ٗ)فرعون، إن كان الكاهن عنده صادلا فما ٌنفع المتل، وإن كان كاذبا فما معنى المتل"
لال السدي:" وجعل ال ٌولد لبنً إسرابٌل مولود إال ذبح فبل ٌكبر الصؽٌر، ولذؾ هللا  

على فرعون، فكلموه  عز وجل فً مشٌخة بنً إسرابٌل الموت فؤسرع فٌهم، فدخل رءوس المبط
فمالوا: إن هإالء الموم لد ولع فٌهم الموت، فٌوشن أن ٌمع العمل على ؼلماننا، نذبح أبناءهم، فبل 
ٌبلػ الصؽار، فٌعٌنون الكبار فلو أنن تبمً من أوالدهم ألمر أن ٌذبحوا سنة، وٌتركوا سنة، فلما 

 .(٘)حزنت من شؤنه" كان فً السنة التً ٌذبحون فٌها حملت موسى فلما أرادت وضعه
ذكر لنا أن حازٌا حزى لفرعون لال ابن عباس: الحازي: المنجم، فمال له:  لال لتادة:" 

إنه ٌولد فً هذا العام ؼبلم من بنً إسرابٌل ٌسلبن ملكن فتتبع أبناءهم ذلن العام، فٌمتل أبناءهم، 
 .(ٙ)وٌستحًٌ نساءهم حذرا مما لال له الحازي"

[، أي:" إنه كان من المفسدٌن فً َٗكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدٌَن{ ]المصص : لوله تعالى:}إِنَّهُ  
 . (2)األرض"
لال الطبري:" ٌمول: إنه كان ممن ٌفسد فً األرض بمتله من ال ٌستحك منه المتل،  

  .(1)واستعباده من لٌس له استعباده، وتجبره فً األرض على أهلها، وتكبره على عبادة ربه"
ي: من الراسخٌن فً الفساد، المتجبرٌن فً األرض، ولذلن ادعى لال الصابونً:" أ 

 . (5)الربوبٌة وأمعن فً المتل وإذالل العباد"
لال مجاهد:" لمد ذكر لً أنه كان لٌؤمر بالمصب فٌشك حتى ٌجعل أمثال الشفار، ثم  

 ٌصؾ بعضه إلى بعض، ثم ٌإتً بحبالى من بنً إسرابٌل، فٌولفن علٌه، فٌجز ألدامهن، حتى
إن المرأة منهن لتمصع بولدها فٌمع بٌن رجلٌها، فتظل تطإه وتتمً به حد المصب، عن رجلٌها 
لما بلػ من جهدها، حتى أسرؾ فً ذلن وكاد ٌفنٌهم، فمٌل له: أفنٌت الناس ولطعت النسل، وإنما 
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هو خولن وعمالن فتؤمر بؤن ٌمتل الؽلمان عاما، وٌستحٌوا عاما فولد هارون علٌه السبلم فً 
السنة التً ٌستحً فٌها الؽلمان، وولد موسى علٌه السبلم فً السنة التً فٌها ٌذبحون وكان 

 . (ٔ)هارون أكبر منه بسنة"
 

 المرآن
ةً َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثٌَِن ) { (٘}َونُِرٌُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا فًِ اْْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَبِمَّ

  [٘]المصص : 
ونرٌد أن نتفضل على الذٌن استضعفهم فرعون فً األرض، ونجعلهم لادةً فً الخٌر ودعاةً إلٌه، 

 ونجعلهم ٌرثون األرض بعد هبلن فرعون ولومه.
، أي:" [٘{ ]المصص : }َونُِرٌُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا فًِ اأْلَْرِض لوله تعالى: 

 .(ٕ)"تضعفهم فرعون فً األرضونرٌد أن نتفضل على الذٌن اس
لوله: }ونرٌد{ عطؾ على لوله: }ٌستضعؾ طابفة منهم{،  أن فرعون  لال الطبري:" 

عبل فً األرض وجعل أهلها، من بنً إسرابٌل، فرلا ٌستضعؾ طابفة منهم }و{ نحن }نرٌد أن 
 .(ٖ)"نمن على الذٌن{ استضعفهم فرعون من بنً إسرابٌل

 .(ٗ)أن نتفضل علٌهم بإنماذهم من بؤسه" لال البٌضاوي:" 
 .(٘)عن لتادة، "}ونرٌد أن نمن على الذٌن استضعفوا فً األرض{، لال: بنو إسرابٌل" 
 .(ٙ)ونرٌد أن نمن على الذٌن استضعفوا فً األرض{، لال: ٌوسؾ وولده"وعن علً، "} 
 .(ٙ)وولده"
نمن على الذٌن عن الحسن لال: "لال عمر: إنً استعملت عمارا لمول هللا: }ونرٌد أن  

 .(2)استضعفوا فً األرض{"
ةً لوله تعالى:  ، أي:" ونجعلهم لادةً فً الخٌر ودعاةً [٘{ ]المصص : }َونَْجعَلَُهْم أَبِمَّ
 .(1)"إلٌه

 .(5)ممدمٌن فً أمر الدٌن" لال البٌضاوي:" 
 .(ٓٔ)أي: والة وملوكا" لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)عن لتادة، "}ونجعلهم أبمة{، أي: والة األمر" 
، أي:" ونجعلهم ٌرثون األرض بعد [٘{ ]المصص : }َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثٌِنَ لوله تعالى: 

  .(ٕٔ)"هبلن فرعون ولومه

                                                           



ٔٓٔ 
 

 .(ٔ)ٌمول: ونجعلهم وراث آل فرعون ٌرثون األرض من بعد مهلكهم"لال الطبري: " 
 .(ٕ)لما كان فً ملن فرعون ولومه" لال البٌضاوي:" 
 .(ٖ)أي: ٌرثون األرض بعد فرعون ولومه" لال لتادة:" 
 

 المرآن
َن لَُهْم فًِ اْْلَْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكانُوا ٌَْحَذُروَن ) { (ٙ}َونَُمّكِ

  [ٙ]المصص : 
ما ونمكن لهم فً األرض، ونجعل فرعون وهامان وجنودهما ٌرون من هذه الطابفة المستضعفة 
 كانوا ٌخافونه ِمن هبلكهم وذهاب ملكهم، وإخراجهم من دٌارهم على ٌد مولود من بنً إسرابٌل.

َن لَُهْم فًِ اأْلَْرِض   ونجعل لهم على األرض  ، أي:"[ٙ{ ]المصص : لوله تعالى:}َونَُمّكِ
 .(ٗ)"سلطانا، بحٌث ٌنفذ أمرهم فٌها

 .(٘)ٌمول: ونوطا لهم فً أرض الشام ومصر" لال الطبري: " 
أرض مصر والشام، وأصل التمكٌن أن تجعل للشًء مكانا ٌتمكن  لال البٌضاوي:أي:" 

 .(ٙ)فٌه ثم استعٌر للتسلٌط وإطبلق األمر"
 .(2)أي: نجعل لهم مصرا مكانا ٌستمرون فٌه" لال السمعانً:" 
 .(1)أرض مصر، وهو تبع للكبلم األول: }ونرٌد أن نمن{" لال ٌحٌى:" 
«: التمكٌن»مكن له، إذا جعل له مكانا ٌمعد علٌه أو ٌرلد. ومعنى  لال النسفً:ٌمال:" 

}لهم فى األرض{، أي: أرض مصر والشام أن ٌجعلها بحٌث ال تنبو بهم وٌسلطهم وٌنفذ 
 .(5)أمرهم"
، [ٙ{ ]المصص : َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكانُوا ٌَْحَذُرونَ لوله تعالى:}َونُِرَي فِْرَعْوَن  

أي:" ونجعل فرعون وهامان وجنودهما ٌرون من هذه الطابفة المستضعفة ما كانوا ٌخافونه ِمن 
  .(ٓٔ)"هبلكهم وذهاب ملكهم، وإخراجهم من دٌارهم على ٌد مولود من بنً إسرابٌل

بروا أن هبلكهم على ٌد رجل من بنً إسرابٌل، فكانوا من كانوا لد أخ لال الطبري: " 
ذلن على وجل منهم، ولذلن كان فرعون ٌذبح أبناءهم، وٌستحًٌ نساءهم، فؤرى هللا فرعون 
وهامان وجنودهما، من بنً إسرابٌل على ٌد موسى بن عمران نبٌه، ما كانوا ٌحذرونه منهم من 

 .(ٔٔ)هبلكهم وخراب منازلهم ودورهم"
 .(ٕٔ)}منهم{، من بنً إسرابٌل" ٌى:"لال ٌح 
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}ونري فرعون وهامان وجنودهما{ المبط }منهم{، ٌعنً: من بنً إسرابٌل  لال مماتل:" 
صلى هللا  -}ما كانوا ٌحذرون{ من مولود بنً إسرابٌل أن ٌكون هبلكهم فً سببه وهو موسى

ود فً بنً إسرابٌل ، وذلن أن الكهنة أخبروا فرعون أنه ٌولد فً هذه السنة مول-علٌه وسلم
ٌكون هبلكن فً سببه، فجعل فرعون على نساء بنً إسرابٌل لوابل من نساء أهل مصر 

 -عز وجل -وأمرهن أن ٌمتلن كل مولود ذكر ٌولد من بنً إسرابٌل مخافة ما بلؽه، فلم ٌزل هللا
لن حتى نزل بآل فرعون من الهبلن ما كانوا ٌحذرون، وم -علٌه السبلم -بلطفه ٌصنع لموسى

 .(ٔ)فرعون أربعمابة سنة وستة وأربعٌن سنة"
 .(ٕ)}ما كانوا ٌحذرون{ من ذهاب ملكهم وهبلكهم على ٌد مولود منهم" لال البٌضاوي:" 
 .(ٕ)منهم"
 .(ٖ)الحذر هو التولً من الضرر" لال السمعانً:" 
عن لتادة ، "}ونمكن لهم فً األرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا  

 .(ٗ)ما حذر الموم"ٌحذرون{ شٌبا 
كان لفرعون رجل ٌنظر له وٌخبره، ٌعنً أنه كاهن، فمال له: إنه ٌولد فً  لال لتادة:" 

هذا العام ؼبلم ٌذهب بملككم، فكان فرعون ٌذبح أبناءهم، وٌستحًٌ نساءهم حذرا، فذلن لوله: 
 .(٘)}ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا ٌحذرون{"

اد فرعون بحوله ولوته أن ٌنجو من موسى ، فما نفعه ذلن مع لََدر أر لال ابن كثٌر:" 
الملن العظٌم الذي ال ٌخالؾ أمره المدري ، بل نفذ حكمه وجرى للمه فً الِمَدم بؤن ٌكون إهبلن 
فرعون على ٌدٌه ، بل ٌكون هذا الؽبلم الذي احترزت من وجوده ، ولتلت بسببه ألوفا من 

على فراشن ، وفً دارن ، وؼذاإه من طعامن ، وأنت تربٌه وتدهلل الولدان إنما منشإه ومرباه 
وتتفداه ، وحتفن ، وهبلكن وهبلن جنودن على ٌدٌه ، لتعلم أن رب السموات العبل هو المادر 

 .(ٙ)الؽالب العظٌم ، العزٌز الموي الشدٌد المحال ، الذي ما شاء كان ، وما لم ٌشؤ لم ٌكن"
 .(2)، بالرفع«فرعون وهامان وجنودهما»بالٌاء، و ،«وٌري»ولرأ حمزة والكسابً: 

 [:ٙ-ٔفوابد اآلٌات:]
ٔ- . ًً َ  تمرٌر إعجاز المرآن الذي هو آٌة أنه كتاب هللا حما
 تمرٌر النبوة الدمحمٌة بهذا الوحً اإللهً. -ٕ
 التحذٌر من الظلم واالستطالة على الناس والفساد فً األرض. -ٖ
 ٌتلى علٌهم لحٌاة للوبهم. المإمنون هم الذٌن ٌنتفعون بما -ٗ
 تمرٌر لاعدة ال حذر مع المدر. -٘
 تحرٌم تحدٌد النسل بإلزام المواطن بؤن ال ٌزٌد على عدد معٌن من األطفال. -ٙ
 

 المرآن
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ٌِْه فَؤَْلِمٌِه فًِ اْلٌَّمِ َواَل تََخافًِ  ٌْنَا إِلَى أُّمِ ُموَسى أَْن أَْرِضِعٌِه فَِإَذا ِخْفِت َعلَ َواَل تَْحَزنًِ إِنَّا }َوأَْوَح
ٌِْن َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن ) ا َوَحَزنًا إِنَّ فِْرَعْوَن 4َرادُّوهُ إِلَ ( فَاْلتَمََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِلٌَُكوَن لَُهْم َعُدوًّ
 [4-4({ ]المصص: 4َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا َخاِطبٌَِن )

 التفسٌر: 
لدته وخشٌت علٌه أن ٌذبحه فرعون كما ٌذبح أبناء بنً إسرابٌل: أن وأْلهمنا أم موسى حٌن و

أرضعٌه مطمبنة، فإذا خشٌت أن ٌُعرؾ أمره فضعٌه فً صندوق وألمٌه فً النٌل، دون خوؾ 
من فرعون ولومه أن ٌمتلوه، ودون حزن على فراله، إنا رادُّو ولدن إلٌن وباعثوه رسوال. 

فعثر علٌه أعوان فرعون وأخذوه، فكانت عالبةُ ذلن ما فوضعته فً صندوق وألمته فً النٌل، 
لدره هللا بؤن ٌكون موسى عدوا لهم بمخالفة دٌنهم، ومولعا لهم فً الحزن بإؼرالهم وزوال 

 ملكهم على ٌده. إن فرعون وهامان وأعوانهما كانوا آثمٌن مشركٌن. 
ٌْنَا إِلَى أُّمِ ُموَسى أَْن أَْرِضِعٌهِ   [، أي:" وأْلهمنا أم موسى 1{ ]المصص: لوله تعالى:}َوأَْوَح

حٌن ولدته وخشٌت علٌه أن ٌذبحه فرعون كما ٌذبح أبناء بنً إسرابٌل: أن أرضعٌه 
 .(ٔ)مطمبنة"

ٌُْت إِلَى اْلَحَواِرٌٌِّن{ ]المابدة :  لال ابن لتٌبة:" أي: لذفنا فً للبها، ومثله: }َوإِْذ أَْوَح
ٔٔٔ"](ٕ). 

ا ما ٌلهم اإِلنسان من الصَّواب"أَْي: ألهمناه لال الواحدي:"
(ٖ). 

-لٌل: }أوحٌنا{: ألهمنا. ولٌل: أوحى إلٌها فً النوم. ولال ابن عباس  لال المرطبً:" 
 .(ٗ): أوحى إلٌها كما أوحى إلى النبٌٌن"-رضى هللا عنهما

أنه -وهللا أعلم  -لٌل: إن الوحً ههنا ألماء هللا فً للبها، وما بعد هذا ٌدل  لال الزجاج: 
وحى من هللا عز وجل على جهة اإلعبلم للضمان لها }إنا رادوه إلٌن وجاعلوه من المرسلٌن}، 
وٌدل علٌه :}ولتعلم أن وعد هللا حك{، ولد لٌل: إن الوحً ههنا اإللهام، وجابز أن ٌلمً هللا فً 

 نة مردود إلٌها وأنه ٌكون مرسبل، ولكن اإلعبلم أبٌن فً هذا أعنً أنللبها أ
 ٌكون الوحً ههنا إعبلما.

فً اللؽة كلها إعبلم فً خفً، فلذلن صار اإللهام ٌسمى « الوحى»لال الزجاج:" وأصل 
 .(٘)وحٌا"
 -من ولد الوى بن ٌعموب، }أن أرضعٌه{، فؤمرها جبرٌل (ٙ)واسمها ٌوكابد لال مماتل:" 
 .(2)بذلن" -علٌه السبلم
عن لتادة، "}وأوحٌنا إلى أم موسى{، وحٌا جاءها من هللا، فمذؾ فً للبها، ولٌس بوحً  

 .(1)نبوة، أن أرضعً موسى، }فإذا خفت علٌه فؤلمٌه فً الٌم وال تخافً وال تحزنً{ ... اآلٌة"
فرعون أن ٌذبح من ولد من بنً إسرابٌل سنة، وٌتركوا سنة; فلما كان  أمر لال السدي:" 

فً السنة التً ٌذبحون فٌها حملت بموسى; فلما أرادت وضعه، حزنت من شؤنه، فؤوحى هللا 
 .(ٔ)إلٌها: }أن أرضعٌه فإذا خفت علٌه فؤلمٌه فً الٌم{"
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ٌِْه فَؤَْلِمٌِه فًِ اْلٌَمِّ   [، أي:" فإذا خشٌت أن ٌُعرؾ 1{ ]المصص: لوله تعالى:}فَإَِذا ِخْفِت َعلَ
 .(ٕ)أمره فضعٌه فً صندوق وألمٌه فً بحر النٌل"

 .(ٖ)عن السدي ، "}فؤلمٌه فً الٌم{، لال: هو البحر، وهو النٌل" 
وذلن أنه كانت دارها على حافة النٌل ، فاتخذت تابوتًا ، ومهَدت فٌه  لال ابن كثٌر:" 

ْن تخاؾ جعلته فً ذلن التابوت ، وسٌرته   مهًدا ، وجعلت ترضع ولدها ، فإذا دخل علٌها أحد ِممَّ
فً البحر ، وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات ٌوم دخل علٌها َمْن تخافه ، فذهبت فوضعته فً 

  .(ٗ)وأرسلته فً البحر وذهلت عن أن تربطه ، فذهب مع الماء واحتمله"ذلن التابوت ، 
{ ]المصص:   ٌِْه فَؤَْلِمٌِه فًِ اْلٌَّمِ  [، وجهان:1وفً لوله تعالى:}فَإَِذا ِخْفِت َعلَ

أمرت أن تلمٌه فً الٌم بعد مٌبلده بؤربعة أشهر، وذلن حال طلبه من الرضاع أكثر احدهما: أنها 
، وابو بكر بن (٘). وهذا لول ابن جرٌجبعد حال سموطه من بطن أمهمما ٌطلب الصبً 

 .(2)، ومماتل(ٙ)عبدهللا
عن ابن جرٌج، لوله: "}أن أرضعٌه فإذا خفت علٌه{، لال: إذا بلػ أربعة أشهر وصاح، 

 .(1)وابتؽى من الرضاع أكثر من ذلن }فؤلمٌه{ حٌنبذ }فً الٌم{ فذلن لوله: }فإذا خفت علٌه{"
بكر بن عبد هللا: "لم ٌمل لها: إذا ولدتٌه فؤلمٌه فً الٌم، إنما لال لها: }أن لال أبو  

أرضعٌه فإذا خفت علٌه فؤلمٌه فً الٌم{ بذلن أمرت، لال: جعلته فً بستان، فكانت تؤتٌه كل ٌوم 
 .(5)فترضعه، وتؤتٌه كل لٌلة فترضعه، فٌكفٌه ذلن"

ه ثبلثة أشهر وكان خوفها أنه كان }فإذا خفت علٌه{ المتل وكانت أرضعت لال مماتل:" 
فؤلمٌه فً الٌم ٌعنً فً « فإذا خفت علٌه»ٌبكً من للة اللبن فٌسمع الجٌران بكاء الصبً، فمال: 

البحر وهو بحر النٌل، فمالت: رب، إنً لد علمت أنن لادر على ما تشاء، ولكن كٌؾ لً أن 
إلٌها أن تجعله فى  -عز وجل -ٌنجو صبً صؽٌر من عمك البحر وبطون الحٌتان. فؤوحى هللا

التابوت، ثم تمذفه فى الٌم، فإنى أو كل به ملن ٌحفظه فً الٌم، فصنع لها التابوت حزلٌل 
 .(ٓٔ)المبطً، ووضعت موسى فً التابوت، ثم ألمته فً البحر"

 .(ٔٔ). هذا لول السديأمرت أن تلمٌه فً الٌم بعد والدها إٌاه، وبعد رضاعهاالثانً: أن ام موسى 
ولال السدي:" لما وضعته أرضعته، ثم دعت له نجارا، فجعل له تابوتا، وجعل مفتاح  

 .(ٕٔ)التابوت من داخل، وجعلته فٌه، فؤلمته فً الٌم"
وأولى لول لٌل فً ذلن بالصواب، أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره أمر أم  لال الطبري:" 

أن تلمٌه فً الٌم. وجابز أن  موسى أن ترضعه، فإذا خافت علٌه من عدو هللا فرعون وجنده
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تكون خافتهم علٌه بعد أشهر من والدها إٌاه; وأي ذلن كان، فمد فعلت ما أوحى هللا إلٌها فٌه، 
وال خبر لامت به حجة، وال فطرة فً العمل لبٌان أي ذلن كان من أي، فؤولى األلوال فً ذلن 

 .(ٔ)بالصحة أن ٌمال كما لال جل ثناإه "
وال تخافً علٌه الهبلن وال  [، أي:"1تََخافًِ َواَل تَْحَزنًِ{ ]المصص:  لوله تعالى:}َوالَ  

 .(ٕ)"تحزنً لفراله
ٌمول: ال تخافً على ولدن من فرعون وجنده أن ٌمتلوه، وال تحزنً  لال الطبري:" 
 .(ٖ)لفراله"
 .(ٗ)لال: ال تخافً علٌه البحر، وال تحزنً لفراله; }إنا رادوه إلٌن{" لال ابن زٌد:" 
ٌِْن َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن{ ]المصص:   [، أي:" إنا رادُّو ولدن 1لوله تعالى:}إِنَّا َرادُّوهُ إِلَ

 .(٘)إلٌن وباعثوه رسوال"
ٌمول: إنا رادو ولدن إلٌن للرضاع لتكونً أنت ترضعٌه، وباعثوه  لال الطبري:"

 .(ٙ)رسوال إلى من تخافٌنه علٌه أن ٌمتله، وفعل هللا ذلن بها وبه"
عن ابن إسحاق، "}إنا رادوه إلٌن{ وباعثوه رسوال إلى هذا الطاؼٌة، وجاعلو هبلكه،  

 .(2)ونجاة بنً إسرابٌل مما هم فٌه من الببلء على ٌدٌه"
ا َوَحَزنًا{ ]المصص: ل  فؤخذه  [، أي:"1وله تعالى:}فَاْلتَمََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِلٌَُكوَن لَُهْم َعُدوًّ

 .(1)"وأصابه أعوان فرعون لتكون عالبة األمر أن ٌصبح لهم عدواً ومصدر حزن وببلٍء وهبلن
 .(1)"وهبلن
فً فالتمطه آل فرعون فؤصابوه وأخذوه، لٌكون موسى آلل فرعون عدوا لال الطبري:"  

 .(5)دٌنهم، وحزنا على ما ٌنالهم منه من المكروه"
 .(ٓٔ)عدوا لهم فً دٌنهم، وحزنا لما ٌؤتٌهم" لال لتادة:" 
أي: لٌصٌر األمر إلى ذلن ال أنهم طلبوه وأخذوه لهذا كما تمول للذي كسب  لال الزجاج: 

ماال فؤدى ذلن إلى الهبلن: إنما كسب فبلن لحتفه، وهو لم ٌطلب المال للحتؾ. ومثله: فللموت 
 .(ٔٔ)ما تلد الوالدة، أي فهً لم تلده طلبا أن ٌموت ولدها ولكن المصٌر إلى ذلن"

 .(ٕٔ)تسكٌن الزاي، بضم الحاء و«وحزنا»ولرئ" 
 [، هنا، ألوال:1آُل فِْرَعْوَن{ ]المصص: }لوله تعالى: وفً معنى 
 .(ٖٔ)عنى بذلن: جواري امرأة فرعون. لاله السديأحدها: 
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ألبل الموج بالتابوت ٌرفعه مرة وٌخفضه أخرى، حتى أدخله بٌن أشجار  لال السدي:" 
عند بٌت فرعون، فخرج جواري آسٌة امرأة فرعون ٌؽسلن، فوجدن التابوت، فؤدخلنه إلى آسٌة، 
وظنن أن فٌه ماال فلما نظرت إلٌه آسٌة، ولعت علٌها رحمته فؤحبته; فلما أخبرت به فرعون 

ة تكلمه حتى تركه لها، لال: إنً أخاؾ أن ٌكون هذا من بنً أراد أن ٌذبحه، فلم تزل آسٌ
إسرابٌل، وأن ٌكون هذا الذي على ٌدٌه هبلكنا، فذلن لول هللا: }فالتمطه آل فرعون لٌكون لهم 

 .(ٔ)عدوا وحزنا{"
 .(ٕ)عنً به ابنة فرعون. وهذا لول دمحم بن لٌسالثانً: 
كانت بنت فرعون برصاء، فجاءت إلى النٌل، فإذا التابوت فً النٌل  لال دمحم بن لٌس:" 

تخفمه األمواج، فؤخذته بنت فرعون، فلما فتحت التابوت، فإذا هً بصبً، فلما اطلعت فً وجهه 
برأت من البرص، فجاءت به إلى أمها، فمالت: إن هذا الصبً مبارن لما نظرت إلٌه بربت، 

إسرابٌل، هلم حتى ألتله، فمالت: }لرة عٌن لً ولن ال فمال فرعون: هذا من صبٌان بنً 
 .(ٖ)تمتلوه{"
 .(ٗ)أنهم أعوان فرعون. وهذا لول ابن إسحاقالثالث: 
أصبح فرعون فً مجلس له كان ٌجلسه على شفٌر النٌل كل ؼداة:  لال ابن إسحاق:" 

فبٌنما هو جالس، إذ مر النٌل بالتابوت ٌمذؾ به، وآسٌة بنت مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه، 
فمالت: إن هذا لشًء فً البحر، فؤتونً به، فخرج إلٌه أعوانه، حتى جاءوا به، ففتح التابوت فإذا 

 علٌه محبته، وعطؾ علٌه نفسه، لالت امرأته آسٌة: }ال تمتلوه فٌه صبً فً مهده، فؤلمى هللا
 .(٘){عسى أن ٌنفعنا أو نتخذه ولدا

وال لول فً ذلن عندنا أولى بالصواب مما لال هللا عز وجل: }فالتمطه آل  لال الطبري:" 
 .(ٙ){"فرعون
تمطه فذهب مع الماء واحتمله ، حتى مر به على دار فرعون ، فال لال ابن كثٌر:" 

الجواري فاحتملنه ، فذهبن به إلى امرأة فرعون ، وال ٌدرٌن ما فٌه ، وخشٌن أن ٌفتتن علٌها 
فً فتحه دونها. فلما كشفت عنه إذا هو ؼبلم من أحسن الخلك وأجمله وأحبله وأبهاه ، فؤولع هللا 

بعلها ; ولهذا  محبته فً للبها حٌن نظرت إلٌه ، وذلن لسعادتها وما أراد هللا من كرامتها وشماوة
ا َوَحَزنًا{" لال } فَاْلتَمََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِلٌَُكوَن لَُهْم َعُدوًّ
(2).  

[، أي:" إن 1لوله تعالى:}إِنَّ فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا َخاِطبٌَِن{ ]المصص:  
 .(1)"فرعون وهامان وأعوانهما كانوا آثمٌن مشركٌن

ن فرعون وهامان وجنودهما كانوا بربهم آثمٌن، فلذلن كان لهم إ لال الطبري:ٌمول:" 
 .(5)"موسى عدوا وحزنا

 
 المرآن
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َِّخذَهُ َولًَدا َوهُ  ٌٍْن ِلً َولََن اَل تَْمتُلُوهُ َعَسى أَْن ٌَْنفَعَنَا أَْو نَت ُت َع ْم اَل }َولَالَِت اْمَرأَُت فِْرَعْوَن لُرَّ
 [4({ ]المصص: 4ٌَْشعُُروَن )
 التفسٌر: 

ا شاهدته امرأة فرعون ألمى هللا محبته فً للبها، ولالت لفرعون: هذا الطفل سٌكون مصدر  ولمَّ
سرور لً ولن، ال تمتلوه; فمد نصٌب منه خًٌرا أو نتخذه ولًدا، وفرعون وآله ال ٌدركون أن 

 هبلكهم على ٌدٌه.
ٌٍْن ِلً َولَ   ُت َع لالت  [، اي:"5َن{ ]المصص: لوله تعالى:}َولَالَِت اْمَرأَُت فِْرَعْوَن لُرَّ

 .(ٔ)"زوجة فرعون لفرعون: هذا الؽبلم فرحة ومسرة لً ولن لعلنا نسر به فٌكون لرة عٌن لنا
ٌعنً : أن فرعون لما رآه همَّ بمتله خوفًا من أن ٌكون من بنً إسرابٌل  لال ابن كثٌر:" 

ةُ  فجعلت امرأته آسٌة بنت مزاحم تَُحاجُّ عنه وتَذب دونه ، وتحببه إلى فرعون ، فمالت : } لُرَّ
ٌٍْن ِلً َولََن { فمال : أما لن فَنَعَم ، وأما لً فبل. فكان كذلن ، وهداها هللا به ، وأهلكه هللا على  َع

  .(ٕ)ٌدٌه"
لالت امرأة فرعون: }لرة عٌن لً ولن ال تمتلوه عسى أن ٌنفعنا أو  لال دمحم بن لٌس:" 

لو »نتخذه ولدا{، لال فرعون: لرة عٌن لن، أما لً فبل. لال دمحم بن لٌس: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٖ)«"لال فرعون: لرة عٌن لً ولن، لكان لهما جمٌعا

السدي:" اتخذه فرعون ولدا، ودعى على أنه ابن فرعون; فلما تحرن الؽبلم أرته لال  
أمه آسٌة صبٌا، فبٌنما هً ترلصه وتلعب به، إذ ناولته فرعون، ولالت: خذه، لرة عٌن لً ولن، 
لال فرعون: هو لرة عٌن لن، ال لً. لال عبد هللا بن عباس: لو أنه لال: وهو لً لرة عٌن إذن; 

 .(ٗ)كنه أبى"آلمن به، ول
لال ابن عباس:" لما أتت بموسى امرأة فرعون فرعون لالت: }لرة عٌن لً ولن{ لال  

والذي ٌحلؾ به لو ألر »فرعون: ٌكون لن، فؤما لً فبل حاجة لً فٌه، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
كن هللا حرمه فرعون أن ٌكون له لرة عٌن كما ألرت، لهداه هللا به كما هدى به امرأته، ول

 .(٘)«"ذلن
 .(ٙ)عن لتادة، "لالت امرأة فرعون: }لرة عٌن لً ولن{، تعنً بذلن: موسى"

 .(2)"ال تمتله ٌا فرعون [، اي:"5لوله تعالى:}اَل تَْمتُلُوهُ{ ]المصص:  
ً له لٌساعدها فٌما  لال الصابونً:"  خاطبته بلفظ الجمع كما ٌُخاطب الجبارون تعظٌما
 .(1)"ترٌد

ذكر أن امرأة فرعون لالت هذا المول حٌن هم بمتله. لال بعضهم: حٌن  الطبري:"لال  
 .(5)أتً به ٌوم التمطه من الٌم. ولال بعضهم: ٌوم نتؾ من لحٌته، أو ضربه بعصا كانت فً ٌده"

 .(5)ٌده"
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عن لتادة ، "}ال تمتلوه عسى أن ٌنفعنا أو نتخذه ولدا{، لال: ألمٌت علٌه رحمتها حٌن  
 .(ٔ)أبصرته"
لما أتً فرعون به صبٌا أخذه إلٌه، فؤخذ موسى بلحٌته فنتفها، لال فرعون:  السدي:" لال 

علً بالذباحٌن، هو هذا! لالت آسٌة }ال تمتلوه عسى أن ٌنفعنا أو نتخذه ولدا{ إنما هو صبً ال 
 .(ٕ)ٌعمل، وإنما صنع هذا من صباه"

عسى أن ٌنفعنا فً  [، اي:"5ًدا{ ]المصص: لوله تعالى:}َعَسى أَْن ٌَْنفَعَنَا أَْو نَتَِّخَذهُ َولَ  
 .(ٖ)"الكبر، أو نتبناه فنجعله لنا ولداً تمَرُّ به عٌوننا

ولد حصل لها ذلن ، وهداها هللا به ، وأسكنها الجنة بسببه. ولولها : }  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)أَْو نَتَِّخَذهُ َولًَدا { أي : أرادت أن تتخذه ولًدا وتتبناه ، وذلن أنه لم ٌكن لها ولد منه "

وهم ال ٌشعرون أن هبلن فرعون  [، اي:"5لوله تعالى:}َوُهْم اَل ٌَْشعُُروَن{ ]المصص:  
 .(٘)"ٌكون على ٌدٌه وبسببهوزبانٌه س
أي : ال ٌدرون ما أراد هللا منه بالتماطهم إٌاه ، من الحكمة العظٌمة  لال ابن كثٌر:" 

  .(ٙ)البالؽة ، والحجة الماطعة "
 .(2)وهم ال ٌشعرون أن هلكتهم على ٌدٌه، وفً زمانه" لال لتادة:" 
 .(1)لال لتادة:" آل فرعون إنه لهم عدو" 
 .(5)ٌمول هللا: وهم ال ٌشعرون أي: بما هو كابن بما أراد هللا به" إسحاق:ولال ابن  
 .(ٓٔ)ٌمول: ال تدري بنو إسرابٌل أنا التمطناه" ولال دمحم بن لٌس:" 
ٌعنً بنً إسرابٌل. فهذا وجه.  وٌجوز أن ٌكون هذا من لول هللا. وهم ال  لال الفراء:" 

 .(ٔٔ)ٌشعرون بؤن موسى هو الذي ٌسلبهم ملكهم"
معنى ذلن: وفرعون وآله ال ٌشعرون بما هو كابن من هبلكهم على لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)ٌدٌه"
 

 المرآن
}َوأَْصبََح فَُإاُد أُّمِ ُموَسى فَاِرًؼا إِْن َكاَدْت لَتُْبِدي بِِه لَْواَل أَْن َربَْطنَا َعلَى لَْلبَِها ِلتَُكوَن ِمَن 

 [ ٓٔ({ ]المصص: ٓٔاْلُمْإِمنٌَِن )
فإاد أم موسى خالًٌا من كل شًء فً الدنٌا إال من هّمِ موسى وذكره، ولاربت أن تُظِهر وأصبح 

 أنه ابنها لوال أن ثبتناها، فصبرت ولم تُْبِد به; لتكون من المإمنٌن بوعد هللا المولنٌن به.
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 [، أي:" وأصبح فإاد أمٓٔلوله تعالى:}َوأَْصبََح فَُإاُد أُّمِ ُموَسى فَاِرًؼا{ ]المصص:  
موسى خالًٌا من كل شًء فً الدنٌا إال من هّمِ موسى وذكره"
(ٔ). 

 [، وجوه من التفسٌر:ٓٔوفً لوله تعالى:}َوأَْصبََح فَُإاُد أُّمِ ُموَسى فَاِرًؼا{ ]المصص:  
ً من كل شًء إال من ذكر ابنها موسى ، لاله ابن مسعود ، (ٖ)، وابن عباس(ٕ)أحدها : فارؼا

 .(1)، واختاره الزجاج(2)، ومطر(ٙ)لضحان، وا(٘)، ولتادة(ٗ)ومجاهد
 .(5)"فرغ من ذكر كل شًء من أمر الدنٌا إال من ذكر موسى لال ابن مسعود:" 
 .(ٓٔ)فارؼا من كل شًء إال من هم موسى" لال ابن عباس:" 
 .(ٔٔ)"خالٌا من كل شًء إال ذكر موسى لال ابن عباس:" 
 .(ٕٔ)فرغ من كل شًء، إال من ذكر موسى" لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)ٌمول: ال تذكر إال موسى" لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)من كل شًء ؼٌر ذكر موسى" لال مجاهد:" 
 .(٘ٔ)أي: الؼٌا من كل شًء، إال من ذكر موسى" لال لتادة: 
 .(ٙٔ)الهٌا من كل شًء إال من ذكر موسى" ولال لتادة:" 
 .(2ٔ)فرغ لهمه، فلٌس ٌخلط هم موسى شىء" ولال الفراء:" 
المعنى أصبح فارؼا من كل شًء إال من ذكر موسى، ولٌل إال من الهم  لال الزجاج:" 

 .(1ٔ)بموسى والمعنى واحد"
 .(ٔ)، وابن إسحاق(ٕٓ)، وابن زٌد(5ٔ)الثانً : فارؼاً من وحٌنا بنسٌانه ، لاله الحسن
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أصبح فارؼا من العهد الذي عهدنا إلٌها، والوعد الذي وعدناها أن نرد  لال الحسن: 
 .(ٕ)علٌها ابنها، فنسٌت ذلن كله، حتى كادت أن تبدي به لوال أن ربطنا على للبها"

فارؼا من الوحً الذي أوحى هللا إلٌها حٌن أمرها أن تلمٌه فً البحر، وال  لال ابن زٌد:" 
شٌطان، فمال: ٌا أم موسى، كرهت أن ٌمتل فرعون موسى، تخاؾ وال تحزن، لال: فجاءها ال

فٌكون لن أجره وثوابه، وتولٌت لتله، فؤلمٌتٌه فً البحر وؼرلتٌه، فمال هللا: }وأصبح فإاد أم 
 .(ٖ)موسى فارؼا{ من الوحً الذي أوحاه إلٌها"

ر؟ لد كانت أم موسى ترفع له حٌن لذفته فً البحر، هل تسمع له بذك لال ابن إسحاق:" 
حتى أتاها الخبر بؤن فرعون أصاب الؽداة صبٌا فً النٌل فً التابوت، فعرفت الصفة، ورأت 
أنه ولع فً ٌدي عدوه الذي فرت به منه، وأصبح فإادها فارؼا من عهد هللا إلٌها فٌه، لد أنساها 

 .(ٗ)عظٌم الببلء ما كان من العهد عندها من هللا فٌه"
ابوت ٌرفعه موج وٌضعه آخر، فخشٌت علٌه الؽرق، وذلن أنها رأت الت ولال مماتل:" 

 .(٘)فكادت تصٌح شفمة علٌه"
 .(ٙ)الثالث : فارؼاً من الحزن لعلمها أنه لم ٌؽرق ، لاله أبو عبٌدة

 .(2)"ومنه لولهم: دم فرغ أي ال لود فٌه وال دٌة فٌه لال أبو عبٌدة:" 
وهذا لول ال معنى له; لخبلفه لول جمٌع أهل  ورد الطبري على لول أبً عبٌدة، فمال:" 
 .(1)التؤوٌل"
 .(5)فارؼا من الوحً إذ تخوفت على موسى" ولال األخفش:" 

 .(ٓٔ)العبلء بن بدرالرابع : معنى فارؼاً، أي: نافراً ، لاله 
 .(ٔٔ)الخامس : ناسٌاً ، لاله الٌزٌدي

 .(ٕٔ)ابن عباس، رواه ابن جبٌر عن فؤصبحت أم موسى والهاالسادس : معناه: 
أي فارؼا من ذكر ؼٌر هللا، اعتمادا على وعد هللا، }إنا رادوه إلٌن{. وهذا لول سهل بن  السابع:
 .(ٖٔ)عبدهللا
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب عندي، لول من لال: معناه: }وأصبح  لال الطبري:" 

ى األلوال فٌه فإاد أم موسى فارؼا{ من كل شًء، إال من هم موسى. وإنما للنا: ذلن أول
بالصواب; لداللة لوله: }إن كادت لتبدي به لوال أن ربطنا على للبها{ ولو كان عنى بذلن: فراغ 
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للبها من الوحً، لم ٌعمب بموله: }إن كادت لتبدي به{، ألنها إن كانت لاربت أن تبدي الوحً، 
 ولعة إال وهً ذاكرة.فلم تكد أن تبدٌه إال لكثرة ذكرها إٌاه، وولوعها به. ومحال أن تكون به 

وإذا كان ذلن كذلن، بطل المول بؤنها كانت فارؼة الملب مما أوحً إلٌها. وأخرى أن هللا 
تعالى ذكره أخبر عنها أنها أصبحت فارؼة الملب، ولم ٌخصص فراغ للبها من شًء دون 

بن عبٌد شًء، فذلن على العموم إال ما لامت حجته أن للبها لم ٌفرغ منه. ولد ذكر عن فضالة 
ً »أنه كان ٌمرإه:   .(ٔ)من الفزع"« َوأَْصبََح فَُإاُد أُّمِ ُموَسى فَِزعا

[، أي:" ٓٔلوله تعالى:}إِْن َكاَدْت لَتُْبِدي بِِه لَْواَل أَْن َربَْطنَا َعلَى لَْلبَِها{ ]المصص:  
 .(ٕ)ولاربت أن تُظِهر أنه ابنها لوال أن ثبتناها، فصبرت ولم تُْبِد به"

الربط على »المعنى: إن كادت لتظهر أنه ابنها لوال ربطنا على للبها، و اج:"لال الزج 
 .(ٖ)إلهام الصبر وتشدٌده وتموٌته"«: الملب
لال الطبري:"} لوال أن ربطنا على للبها{ ٌمول: لوال أن عصمناها من ذلن بتثبٌتناها  

 .(ٗ)وتوفٌمناها للسكوت عنه"
طنا على للبها{: أي باإلٌمان }لتكون من عن لتادة، لال: "لال هللا }لوال أن رب 
 .(٘)المإمنٌن{"
كادت تمول: هو ابنً، فعصمها هللا، فذلن لول هللا: }إن كادت لتبدي به  لال السدي:" 

 .(ٙ)"{لوال أن ربطنا على للبها
 .(2)عن لتادة:"}لوال أن ربطنا على للبها{، أي: باإلٌمان" 
[، وجوه ٓٔلَتُْبِدي بِِه لَْواَل أَْن َربَْطنَا َعلَى لَْلبَِها{ ]المصص: لوله تعالى:}إِْن َكاَدْت وفً  

 من التفسٌر:
، ومؽٌث (ٓٔ)، وعكرمة(5)عبٌدة، وأبو (1)أحدها : أن تصٌح عند إلمابه: وا إبناه ، لاله ابن عباس

 .(ٕٔ)، ولتادة(ٔٔ)ومؽٌث بن سمً
 .(ٖٔ)أي: لتبدي به أنه ابنها من شدة وجدها" لال لتادة:"

: أن تمول لما حملت إلرضاعه وحضانته :هو ابنً، ألنه ضاق صدرها لما لٌل: هو ابن الثانً 
 .(ٗٔ)فرعون. لاله السدي
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لما جاءت أمه أخذ منها، ٌعنً الرضاع، فكادت أن تمول: هو ابنً،  لال السدي:"
 .(ٔ)فعصمها هللا، فذلن لول هللا }إن كادت لتبدي به لوال أن ربطنا على للبها{"

 .(ٖ)، وحكاه ابن عٌسى(ٕ)تبدي بالوحً، أي: تظهره ، لاله األخفش الثالث : أن
والصواب من المول فً ذلن ما لاله الذٌن ذكرنا لولهم أنهم لالوا: إن  لال الطبري:"

كادت لتمول: ٌا بنٌاه; إلجماع الحجة من أهل التؤوٌل على ذلن، وأنه عمٌب لوله: }وأصبح فإاد 
م ٌكن ممن ذكرنا فً ذلن إجماع على ذلن من ذكر موسى، أم موسى فارؼا{، فؤلن ٌكون لو ل

 .(ٗ)لمربه منه، أشبه من أن ٌكون من ذكر الوحً"
[، أي:" لتكون من المإمنٌن بوعد هللا ٓٔلوله تعالى:}ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]المصص:  

 . (٘)المولنٌن به"
، وثبتناها للعهد الذي عهدنا لال الطبري:ٌمول:" عصمناها من إظهار ذلن ولٌله بلسانها 

 .(ٙ)إلٌها }لتكون من المإمنٌن{ بوعد هللا، المولنٌن به"
 .(2)عن سعٌد بن جبٌر، "}لتكون من المإمنٌن{، من المصدلٌن" 
لد كانت من المإمنٌن ولكن بموله: }إنا رادوه إلٌن وجاعلوه من  لال السدي:" 
 .(1)المرسلٌن{"

 
 المرآن

ٌِه فَبَُصَرْت بِِه َعْن ُجنٍُب َوُهْم اَل ٌَْشعُُروَن )}َولَالَْت ِْلُْختِِه   [ٔٔ({ ]المصص: ٔٔلُّصِ
 التفسٌر: 

ولالت أم موسى ألخته حٌن ألمته فً الٌم: اتَّبِعً أثر موسى كٌؾ ٌُْصنَع به؟ فتتبعت أثره 
 فؤبصرته عن بُْعد، ولوم فرعون ال ٌعرفون أنها أخته، وأنها تتبع خبره.

ٌِه{ ]المصص: لوله   [، أي:" ولالت أم موسى ألخته حٌن ٔٔتعالى:}َولَالَْت أِلُْختِِه لُّصِ
 .(5)ألمته فً الٌم: اتَّبِعً أثر موسى كٌؾ ٌُْصنَع به؟"

}ولالت{ أم موسى ألخت موسى حٌن ألمته فً الٌم: لصً أثر  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٓٔ)موسى، اتبعً أثره"

ٌِه  -وكانت كبٌرة تعً ما ٌمال لها  -بنتها أي : أمرت ا لال ابن كثٌر:"  فمالت لها : } لُّصِ
 .(ٔٔ){ أي : اتبعً أثره ، وخذي خبره ، وتََطلَّبً شؤنه من نواحً البلد. فخرجت لذلن"

 .(ٕٔ)اتبعً أثره كٌؾ ٌصنع به" لال مجاهد:" 
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 .(ٔ)أي: انظري ماذا ٌفعلون به" لال لتادة:" 
 .(ٕ)انظرٌه"لال سعٌد بن جبٌر:  
أي: لصً أثره واطلبٌه هل تسمعٌن له ذكرا، أحً ابنً أو لد أكلته  لال ابن عباس:" 

 .(ٖ)دواب البحر وحٌتانه؟ ونسٌت الذي كان هللا وعدها"
[، أي:" فتتبعت أثره ٔٔلوله تعالى:}فَبَُصَرْت بِِه َعْن ُجنٍُب َوُهْم اَل ٌَْشعُُروَن{ ]المصص:  

 .(ٗ)عرفون أنها أخته، وأنها تتبع خبره"فؤبصرته عن بُْعد، ولوم فرعون ال ٌ
فمصت أخت موسى أثره، فبصرت بموسى عن بعد لم تدن منه ولم  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(٘)تمرب، لببل ٌعلم أنها منه بسبٌل"
 .(ٙ)عن السدي، "}وهم ال ٌشعرون{ أنها أخته" 
 .(2)ال ترٌده" عن لتادة، "}وهم ال ٌشعرون{ أنها أخته، لال: جعلت تنظر إلٌه وكؤنها 
 .(1)لال ابن إسحاق:" أي: ال ٌعرفون أنها منه بسبٌل" 
: }والجار الجنب{، -تعالى -ٌعنً: كؤنها مجانبة له بعٌدا من أن ترلبه كموله لال مماتل: 

ٌعنً: بعٌدا منهم من لوم آخرٌن وعٌنها إلى التابوت معرضة بوجهها عنه إلى ؼٌره }وهم ال 
 .(5)ٌشعرون{ أنها ترلبه"

الجنب: أن ٌسمو بصر اإلنسان إلى الشًء البعٌد وهو إلى جنبه ال  ولال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ)ٌشعر به"
 [، وجوه من التفسٌر:ٔٔوفً لوله تعالى:}فَبَُصَرْت بِِه َعْن ُجنٍُب{ ]المصص:  

 .(ٔٔ)أحدها : عن جانب ، لاله ابن عباس
 .(ٕٔ)أي: عن ناحٌة" ولال ٌحٌى بن سبلم:" 
 .(ٖٔ)ٌمول: بصرت به وهً مجانبة لم تؤته" ولال لتادة:" 

، ومنه: األجنبً، (ٔ)، والزجاج(ٙٔ)، وابن لتٌبة(٘ٔ)، وابو عبٌدة(ٗٔ)الثانً : عن بعٌد ، لاله مجاهد
 :(ٕ)األجنبً، لال أعشى بن لٌس
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ًَ َجاِمًدا   أتٌُت ُحرٌثًا زابًرا عن جنابٍة ... وكان ُحَرٌٌث عن َعَطابِ
 : (ٖ)ولال علممة بن عبدة

 تَْحرمنِّى نَاببًِل عن َجنَابٍة ... فإنً امرٌإ َوْسط الِمبَاب َؼرٌبُ فبَل 
 .(ٗ)أي: التحرمنً ناببل عن بعد، وإن كنت بعٌدا منن

 :(٘)وفال الحطٌبة
 وهللا ٌا معشر الموا امرأ جنبا ... فى آل ألى بن شّماس ألكٌاس

من « المجانبة»أي: عن بعد منها عنه وإعراض، لببل ٌفطنوا لها. و لال ابن لتٌبة: 
  .(ٙ)هذا"

أي: عن بعد تبصر وال توهم أنها تراه، ٌمال: بصرت به جنب وعن جنابة،  لال الزجاج: 
 .(2)إذا نظرت إلٌه عن بعد"

لال السمعانً:" وفً المصة: أنها كانت تمشً جانبا، وتنظر مختلسة وتري الناس أنها  
 .(1)تنظر"ال 

، وذكر أنها لؽة جذام ٌمولون: جنبت إلٌن، أي: (5)الثالث : عن شوق ، حكاه أبوعمرو بن العبلء
 اشتمت.
وذلن أنه لما استمر موسى ، علٌه السبلم ، بدار فرعون ، وأحبته امرأة  لال ابن كثٌر:" 

ها ثدًٌا ، وأبى أن الملن ، واستطلمته منه ، عرضوا علٌه المراضع التً فً دارهم ، فلم ٌمبل من
ٌمبل شٌبًا من ذلن. فخرجوا به إلى سوق لعلهم ٌجدون امرأة تصلح لرضاعته ، فلما رأته بؤٌدٌهم 

 .(ٓٔ)عرفته ، ولم تظهر ذلن ولم ٌشعروا بها"
 [:ٔٔ-2فوابد اآلٌات:]

بٌان تدبٌر هللا تعالى ألولٌاء وصالحً عباده وتجلى ذلن فً الوحً إلى أم موسى بإرضاعه  -ٔ
 لمابه فً البحر والتماط آل فرعون له لٌتربى فً بٌت الملن عزٌزاً مكرماً.وإ
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بٌان سوء الخطٌبة وآثارها السٌبة وعوالبها المدمرة وتجلى ذلن فٌما حل بفرعون وهامان  -ٕ
 وجنودهما.

فضٌلة الرجاء تجلت فً لول آسٌة "لرة عٌن لً ولن" فمال فرعون: أما لً فبل. فكان  -ٖ
 آلسٌة ولم ٌكن لفرعون.موسى لرة عٌن 

 بٌان عاطفة األمومة حٌث أصبح فإاد أم موسى فارؼا إال من موسى. -ٗ
بٌان عناٌة هللا بؤولٌابه حٌث ربط على للب أم موسى فصبرت ولم تبده لهم وتمول هو ولدي  -٘

 لٌمضً وعد هللا تعالى كما أخبرها. والحمد له رب العالمٌن.
 

 المرآن
ٌْهِ  ْمنَا َعلَ ٌٍْت ٌَْكفُلُونَهُ لَُكْم َوُهْم لَهُ نَاِصُحوَن  }َوَحرَّ اْلَمَراِضَع ِمْن لَْبُل فَمَالَْت َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى أَْهِل بَ

 [ٕٔ({ ]المصص : ٕٔ)
 التفسٌر: 

وحرمنا على موسى المراضع أن ٌرتضع منهن ِمن لبل أن نردَّه إلى أمه، فمالت أخته: هل أدلكم 
 ه وإرضاعه، وهم مشفمون علٌه؟ فؤجابوها إلى ذلن.على أهل بٌت ٌحسنون تربٌت

ٌِْه اْلَمَراِضَع ِمْن لَْبُل{ ]المصص :   ْمنَا َعلَ [، أي:" وحرمنا على ٕٔلوله تعالى:}َوَحرَّ
 .(ٔ)موسى المراضع أن ٌرتضع منهن ِمن لبل أن نردَّه إلى أمه"

أي : تحرًٌما لََدرٌا ، وذلن لكرامة هللا له صانه عن أن ٌرتضع ؼٌر ثدي  لال ابن كثٌر:"
جعل ذلن سببًا إلى رجوعه إلى أمه ، لترضعه وهً آمنة ، بعدما  -سبحانه  -أمه ; وألن هللا 
 .(ٕ)كانت خابفة "
أي: منعناه من لبول الرضاع، ولٌس المراد من التحرٌم هو التحرٌم الشرعً;  لال السمعانً:"

 :(ٖ)وإنما المراد من التحرٌم هو المنع، لال امرإ المٌس شعرا
ٌِْن َحَرامُ   َجالَْت ِلتْصَرَعنًِ فَمُْلُت لََها اْلِصري ... إّنِ اْمُرٌإ َصْرِعً َعلَ

ال ال ٌمبل ثدٌا، وٌصٌح وهم فً طلب أي: ممتنع، وفً المصة: أن موسى مكث ثمان لٌ 
 .(ٗ)مرضعة له"
 .(٘)وذلن أنه لم ٌمبل ثدي امرأة" لال مماتل:" 
 .(ٙ)جعل ال ٌإتى بامرأة إال لم ٌؤخذ ثدٌها" لال لتادة:" 
جمعوا المراضع حٌن ألمى هللا محبتهم علٌه، فبل ٌإتى بامرأة فٌمبل  لال ابن إسحاق:" 

 .(2)ثدٌها فٌرمضهم ذلن، فٌإتً بمرضع بعد مرضع، فبل ٌمبل شٌبا منهن"
ٌٍْت ٌَْكفُلُونَهُ لَُكْم{ ]المصص :   [، أي:" فمالت ٕٔلوله تعالى:}فَمَالَْت َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى أَْهِل بَ

 .(1)هل بٌت ٌحسنون تربٌته وإرضاعه"أخته: هل أدلكم على أ
 .(5)ٌعنً: ٌضمنون لكم رضاعه" لال مماتل:" 
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جمعوا المراضع حٌن ألمى هللا محبتهم علٌه، فبل ٌإتى بامرأة فٌمبل  لال ابن إسحاق:" 
 .(ٔ)ثدٌها فٌرمضهم ذلن، فٌإتً بمرضع بعد مرضع، فبل ٌمبل شٌبا منهن"

 .(ٕ)[، أي:" وهم مشفمون علٌه"ٕٔ]المصص :  لوله تعالى:}َوُهْم لَهُ نَاِصُحوَن{ 
 .(ٖ)هم أشفك علٌه وأنصح له من ؼٌره" لال مماتل:" 
أي: علٌه مشفمون، والنصح ضد الؽش، ولٌل: النصح تصفٌة العمل من  لال السمعانً:" 

إن الدٌن النصٌحة. لٌل: لمن؟ لال: هلل ولرسوله وكتابه »شوابب الفساد، ومنه لوله: 
 .(٘)"(ٗ)«والمإمنٌن
أي: لمنزلته عندكم، وحرصكم على مسرة  ، ": }َوُهْم لَهُ نَاِصُحوَن{عن ابن إسحاق، لوله 

 .(ٙ)الملن، لالوا: هاتً"
لما لالت أخته :}هل أدلكم على أهل بٌت ٌكفلونه لكم وهم له ناصحون{  لال السدي:" 

ا أعرفه، ولكنً إنما للت: أخذوها، ولالوا: إنن لد عرفت هذا الؽبلم، فدلٌنا على أهله، فمالت: م
 .(2)هم للملن ناصحون"
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فعلموها حٌن لالت: وهم له ناصحون، لالوا: لد عرفته، لالت: إنما  لال ابن جرٌج:" 
 .(ٔ)أردت هم للملن ناصحون"

 
 المرآن

ِ َحكٌّ َولَِكنَّ أَْكثَرَ  ٌْنَُها َواَل تَْحَزَن َوِلتَْعلََم أَنَّ َوْعَد َّللاَّ ًْ تَمَرَّ َع ِه َك ُهْم اَل ٌَْعلَُموَن }فََرَدْدنَاهُ إِلَى أُّمِ
 [ ٖٔ({ ]المصص : ٖٔ)

 التفسٌر:
ِمن لتل فرددنا موسى إلى أمه; كً تمرَّ عٌنها به، ووفٌنا إلٌها بالوعد; إذ رجع إلٌها سلًٌما 

ه إلٌها وجعله من  فرعون، وال تحزَن على فراله، ولتعلم أن وعد هللا حك فٌما وعدها ِمن رّدِ
 المرسلٌن. إن هللا ال ٌخلؾ وعده، ولكن أكثر المشركٌن ال ٌعلمون أن وعد هللا حك.

ٌْنَُها َواَل تَْحَزَن{ ]المصص ًْ تَمَرَّ َع ِه َك أعدناه [، أي:" ٖٔ:  لوله تعالى:}فََرَدْدنَاهُ إِلَى أُّمِ
 .(ٕ)"إلٌها تحمٌماً للوعد كً تسعد وتهنؤ بلمابه وال تحزن على فراله

}فرددنا{ موسى }إلى أمه{ بعد أن التمطه آل فرعون، لتمر عٌنها  لال الطبري:ٌمول:"
 .(ٖ)بابنها، إذ رجع إلٌها سلٌما من لتل فرعون }وال تحزن{ على فراله إٌاها"

 .(ٗ)فؤرسل إلٌها فجاءت، فلما وجد الصبً رٌح أمه لبل ثدٌها" لال مماتل:" 
ولم ٌكن بٌن الشدة والفرج إال الملٌل : ٌوم ولٌلة ، أو نحوه ، وهللا  لال ابن كثٌر:"

سبحانه أعلم ، فسبحان من بٌدٌه األمر! ما شاء كان وما لم ٌشؤ لم ٌكن ، الذي ٌجعل لمن اتماه 
ٌْنَُها {  بعد كل هم فرًجا ، وبعد كل ضٌك ًْ تَمَرَّ َع ِه َك مخرًجا. ولهذا لال تعالى : } فََرَدْدنَاهُ إِلَى أُّمِ
 .(٘)أي : به ، } َوال تَْحَزْن { أي : علٌه"

{ ]المصص :  ِ َحكٌّ ولتتحمك من صدق وعد [، أي:" ٖٔلوله تعالى:}َوِلتَْعلََم أَنَّ َوْعَد َّللاَّ
 .(ٙ)"هللا برده علٌها وحفظه من شر فرعون

 .(2)أي: ولٌثبت علمها مشاهدة كما علمت خبرا" لال النسفً:"
أي : فٌما وعدها من رده إلٌها ، وجعله من المرسلٌن. فحٌنبذ تحممت  لال ابن كثٌر:"

 .(1)برده إلٌها أنه كابن منه رسول من المرسلٌن ، فعاملته فً تربٌته ما ٌنبؽً له طبعًا وشرًعا "
"(1). 

 .(5)ووعدها أنه راده إلٌها وجاعله من المرسلٌن، ففعل هللا ذلن بها" لال لتادة:"
ولكن أَكثر الناس ٌرتابون  [، أي:"ٖٔلوله تعالى:}َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]المصص : 

 .(ٓٔ)"وٌشكون فً وعد هللا الماطع
ولكن أكثر المشركٌن ال ٌعلمون أن وعد هللا حك، ال ٌصدلون بؤن  لال الطبري: ٌمول:"

  .(ٔ)ذلن كذلن"
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ُحْكَم هللا فً أفعاله وعوالبها المحمودة ، التً هو المحمود علٌها فً  لال ابن كثٌر:"أي:
الدنٌا واآلخرة ، فربما ٌمع األمر كرٌها إلى النفوس ، وعالبته محمودة فً نفس األمر ، كما لال 

ٌْبًا َوهُ  ٌٌْر لَُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َش ٌْبًا َوُهَو َخ َو َشرٌّ لَُكْم { ] البمرة : تعالى : } َوَعَسى أَْن تَْكَرُهوا َش
ًٌْرا َكثًٌِرا { ] النساء :  ٕٙٔ ُ فٌِِه َخ ٌْبًا َوٌَْجعََل َّللاَّ  .(ٕ)[" 5ٔ[ ولال تعالى : } فَعََسى أَْن تَْكَرُهوا َش

}ولكن أكثرهم ال ٌعلمون{ هو داخل تحت علمها أي لتعلم أن وعد هللا حك  لال النسفً:لوله:"
انه حك فٌرتابون، وٌشبه التعرٌض بما فرط منها حٌن سمعت بخبر  ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون

 .(ٖ)موسى فجزعت"
 

 المرآن
ٌْنَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن ) ا بَلََػ أَُشدَّهُ َواْستََوى آتَ  [ ٗٔ({ ]المصص : ٗٔ}َولَمَّ

 التفسٌر:
حكًما وعلًما ٌعرؾ بهما األحكام الشرعٌة، وكما ولما بلػ موسى أشد لوته وتكامل عمله، آتٌناه 

 جزٌنا موسى على طاعته وإحسانه نجزي َمن أحسن ِمن عبادنا.
ا بَلََػ أَُشدَّهُ َواْستََوى{ ]المصص :   [، أي:" ولما بلػ موسى أشد لوته ٗٔلوله تعالى:}َولَمَّ

 .(ٗ)وتكامل عمله"
: حان شدة بدنه ولواه، }واستوى{، ولما بلػ موسى }أشده{، ٌعنًلال الطبري: ٌمول: " 

 .(٘)"تناهً شبابه، وتم خلمه واستحكم، ٌمول: وانتهى ذلن منه
 ، على عشرة ألوال:«األشدُّ »واختلؾ أهل العلم فً معنى 
 .(5)، ومالن(1)، وزٌد بن أسلم(2)، وربٌعة(ٙ)أحدها : معناه: بلوغ الحلم ، لاله الشعبً

 .(ٓٔ)"ألشد: الحلم. إذا كتبت له الحسنات، وكتبت علٌه السٌبات لال الشعبً:" 
 .(ٕٔ)، وبه لال مماتل(ٔٔ)الثانً : ثمانً عشرة سنة ، لاله سعٌد بن جبٌر

 .(ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)الثالث : عشرون سنة ، لاله ابن عباس
 .(٘ٔ)الرابع : خمس وعشرون سنة ، لاله عكرمة

                                                                                                                                                                      



ٔٔ5 
 

 .(ٔ)الخامس : ثبلثون سنة ، لاله السدي
 .(٘)، ولتادة(ٗ)، ومجاهد(ٖ)، والحسن(ٕ)السادس : ثبلث وثبلثون سنة . لاله ابن عباس

 .(ٙ)بضع ثبلثون سنة. لاله ابن عباس السابع:
الثامن: ما بٌن ثمانً عشرة سنة إلى ثبلثٌن سنة. وهذا مروي عن ابن عباس من وجه ؼٌر 

 .(2)-كما لاله الطبري-مرضً
 .(5). لال ابن العربً:" ٌروى عن جماعة"(1)التاسع: أربعون سنة. لاله الحسن

 .(ٓٔ)العاشر: وهو ما بٌن ثبلث وثبلثٌن إلى تسع وثبلثٌن"
أنه البلوغ إلى سن التكلٌؾ مع إٌناس الرشد، «: األشد»واألولى فً تحمٌك بلوغ  لال الشوكانً:"

ر، وٌدل على وهو أن ٌكون فً تصرفاته بماله سالكا مسلن العمبلء، ال مسلن أهل السفه والتبذٌ
}َواْبتَلُوا اْلٌَتَاَمى َحتَّى إِذَا بَلَؽُوا النَِّكاَح فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًدا  هذا لوله تعالى فً سورة النساء:
ٌِْهْم أَْمَوالَُهْم{ ]النساء :  [، فجعل بلوغ النكاح، وهو بلوغ سن التكلٌؾ ممٌدا بإٌناس ٙفَاْدفَعُوا إِلَ

 .(ٔٔ)الرشد"
أما األُشد من حٌث هو: فهو ٌطلك على خمس وعشرٌن، وعلى ثبلثٌن  الشنمٌطً:"لال  

 .(ٕٔ)سنة، وعلى أربعٌن، وعلى ستٌن، وعلى خمسٌن"
 على ألوال: [،ٗٔ]المصص :  معنى لوله تعالى: }َواْستََوى{واختلؾ أهل العلم فً  

 .(ٖٔ)أحدها : اعتدال الموة ، لاله ابن شجرة
 .(ٗٔ)ٌة لوة الرجل"استكمل نها ولال الزجاج: 
 .(٘ٔ)أي: استحكم وتم"ولال أبو عبٌدة:" 
 .(ٙٔ)، لاله ابن لبٌصةخروج لحٌته«: االستواء»ٌعنً بـالثانً : 

 .(2ٔ)، لاله ابن لتٌبةشبابه واستمر، فلم ٌكن فً نباته مزٌدالثالث : انتهى 
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، (٘)، والثوري(ٗ)اسلم، وزٌد بن (ٖ)، لتادة(ٕ)، ومجاهد(ٔ)الرابع : أربعون سنة ، لاله ابن عباس
 .(ٙ)، وبه لال مماتل(٘)والثوري
 .(2)وصل حمٌمة بلوغ األشد. أجازه الزجاجالخامس: 
ٌْنَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما{ ]المصص :   أعطٌناه الفهم والعلم والتفمه فً  [، أي:"ٗٔلوله تعالى:}آتَ

ة  .(1)"الدٌن مع النبُوَّ
 .(5)}آتٌناه حكما{ نبوة }وعلما{ فمها أو علما بمصالح الدارٌن" لال النسفً:" 
أي: آتاه هللا حكما وعلما، فمها فً دٌنه ودٌن آبابه وعلما بما فً  لال دمحم بن إسحاق:" 

 .(ٓٔ)دٌنه من شرابعه وحدوده"
 .(ٔٔ)ٌمول: أعطٌناه علما وفهما" لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)أي: آتاه هللا حكما وعلما" لال دمحم بن إسحاق:" 
 .(ٖٔ)الفمه والعمل والعلم لبل النبوة" لال مجاهد:" 
 .(ٗٔ)الحكم: اللب" لال عكرمة:" 
 .(٘ٔ)الحكم: العلم" لال ابن عباس:" 
 .(ٙٔ)"فعلم موسى علٌه السبلم وحكم لبل أن ٌبعث" لال الزجاج: 
 .(2ٔ)عن السدي لوله: "}آتٌناه حكما وعلما{، لال: النبوة"و 
 .(1ٔ)، لال: هو المرآن"«الحكم"»عن مجاهد:  
مثل هذا الجزاء الكرٌم  [، أي:"ٗٔلوله تعالى:}َوَكَذِلَن نَْجِزي اْلُمْحِسنٌَِن{ ]المصص :  

 .(5ٔ)"نجازي المحسنٌن على إحسانهم
 .(ٔ)"-عز وجل -ٌمول: هكذا نجزى من أحسن، ٌعنً: من آمن باهلل لال مماتل:" 
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"فجعل هللا إتٌان العلم والحكمة مجازاة على اإلحسان ألنهما ٌإدٌان إلى  لال الزجاج: 
لال:  -عز وجل  -الجنة التً هً جزاء المحسنٌن، والعالم الحكٌم من استعمل علمه، ألن هللا 

بالعلم:  [، فجعلهم إذ لم ٌعملوإٓٔ}َولَبِبَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو َكانُوا ٌَْعلَُمون{ ]البمرة : 
  .(ٕ)جهال"
 

 المرآن
ٌِْن ٌَْمتَتاَِلِن َهذَا ِمْن ِشٌعَتِِه َوهَ  ذَا ِمْن }َوَدَخَل اْلَمِدٌنَةَ َعلَى ِحٌِن َؼْفلٍَة ِمْن أَْهِلَها فََوَجَد فٌَِها َرُجلَ
ٌِْه لَاَل َهذَ  ِه فََوَكَزهُ ُموَسى فَمََضى َعلَ ِه فَاْستَؽَاثَهُ الَِّذي ِمْن ِشٌعَتِِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدّوِ ا ِمْن َعُدّوِ

ٌَْطاِن إِنَّهُ َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبٌٌِن )  [ ٘ٔ({ ]المصص : َ٘ٔعَمِل الشَّ
 التفسٌر:

ودخل موسى المدٌنة مستخفًٌا ولت ؼفلة أهلها، فوجد فٌها رجلٌن ٌمتتبلن: أحدهما من لوم 
موسى من بنً إسرابٌل، واآلخر من لوم فرعون، فطلب الذي من لوم موسى النصر على الذي 

، فضربه موسى بُجْمع كفِّه فمات، لال موسى حٌن لتله: هذا من نزغ الشٌطان، بؤن من عدوه
هٌَّج ؼضبً، حتى ضربت هذا فهلن، إن الشٌطان عدو البن آدم، مضل عن سبٌل الرشاد، 

 ظاهر العداوة.
ودخل [، أي:" ٘ٔلوله تعالى:}َوَدَخَل اْلَمِدٌنَةَ َعلَى ِحٌِن َؼْفلٍَة ِمْن أَْهِلَها{ ]المصص : 

 .(ٖ)موسى المدٌنة مستخفًٌا ولت ؼفلة أهلها"
على رأس فرسخٌن، فؤتى المدٌنة فدخلها نصؾ « خانٌن»وكان بمرٌة تدعى  لال مماتل:
: }ودخل المدٌنة{، ٌعنً: المرٌة، }على حٌن ؼفلة من أهلها{، -عز وجل -النهار، فذلن لوله

 .(ٗ)ٌعنً: نصؾ النهار ولت المابلة"
فرعون ركب مركبا، ولٌس، عنده موسى، فلما جاء موسى لٌل له: إن ن السدي، "أن ع

فرعون لد ركب، فركب فً أثره فؤدركه الممٌل بؤرض ٌمال لها: منؾ، فدخلها نصؾ النهار، 
ولد تؽلمت أسوالها، ولٌس فً طرلها أحد، وهً التً ٌمول هللا عز وجل: }ودخل المدٌنة على 

 .(٘)حٌن ؼفلة من أهلها{"
 .(ٙ)س، "}ودخل المدٌنة على حٌن ؼفلة{، لال: نصؾ النهار"عن ابن عبا

. وروي، عن عكرمة والسدي مثل (2)لال سعٌد بن جبٌر:" نصؾ النهار والناس لابلون"
 .(1)ذلن

 .(5)وفً رواٌة عن ابن عباس:"}على حٌن ؼفلة من أهلها{، لال: بٌن المؽرب والعشاء"
 .(ٓٔ)حٌن ؼفلة من ذكر موسى"ولال ابن زٌد:" على حٌن ؼفلة من الناس، على 
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ِه{ ]المصص :  ٌِْن ٌَْمتَتبَِلِن َهَذا ِمْن ِشٌعَتِِه َوَهَذا ِمْن َعُدّوِ [، ٘ٔلوله تعالى:}فََوَجَد فٌَِها َرُجلَ
أي:" فوجد فٌها رجلٌن ٌمتتبلن: أحدهما من لوم موسى من بنً إسرابٌل، واآلخر من لوم 

 .(ٔ)فرعون"
وكان من الرجال لم ٌكن أحد من آل فرعون ٌخلص إلى لما بلػ أشده  لال ابن عباس:"

أحد من بنً إسرابٌل معه بظلم وال سخرة حتى امتنعوا كل االمتناع، فبٌنا موسى ٌمشً فً 
 .(ٕ)ناحٌة المدٌنة إذا هو برجلٌن ٌمتتبلن أحدهما فرعونً، واآلخر إسرابٌلً"

وروي، . (ٖ)وه لبطً"هذا من شٌعته إسرابٌلً وهذا من عد وفً رواٌة عن ابن عباس:"
 .(ٗ)وروي، عن لتادة والسدي نحو ذلن

عن دمحم بن إسحاق، :"}هذا من شٌعته{، أي: مسلم، }وهذا من عدوه{، أي: هذا من أهل 
 .(٘)دٌن فرعون: كافر"

ِه{ ]المصص :  [، أي:" ٘ٔلوله تعالى:}فَاْستَؽَاثَهُ الَِّذي ِمْن ِشٌعَتِِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدّوِ
 .(ٙ)لوم موسى النصر على الذي من عدوه" فطلب الذي من
كان الذي استؽاثه رجل من بنً إسرابٌل استؽاث موسى على عدوه من آل  لال لتادة:

 .(2)فرعون"
 .(1)فاستؽاثه اإلسرابٌلً على الفرعونً" لال ابن عباس:"
فؽضب موسى ؼضبا شدٌدا ألنه تناوله وهو ٌعلم منزلة موسى من بنً  لال ابن عباس:"

إسرابٌل، وحفظه لهم ال ٌعلم الناس إال إنما ذلن من الرضاع إال أم موسى، إال أن ٌكون هللا أطلع 
موسى ملسو هيلع هللا ىلص من ذلن ما لم ٌطلع علٌه ؼٌره، فوكز موسى الفرعونً فمتله ولٌس ٌراهما إال هللا ثم 

 .(5)سرابٌلً"اإل
ٌِْه{ ]المصص :  [، أي:" فضربه موسى بُجْمع ٘ٔلوله تعالى:}فََوَكَزهُ ُموَسى فَمََضى َعلَ

كفِّه فمات"
(ٔٓ). 

ٌِْه { أي : كان فٌها حتفه فمات" لال ابن كثٌر:" } فَمََضى َعلَ
(ٔٔ). 

 .(ٕٔ)فوكزه موسى بجمع كفه" لال مجاهد:"
 .(ٖٔ)بعصاه ولم ٌتعمد لتله" -فوكزه نبً هللا موسى ملسو هيلع هللا ىلص لال لتادة:"

وكان موسى لد أوتً بسطة فً الخلك، وشدة فً البطش فضب  لال دمحم بن إسحاق:"
 .(ٔ)بعدوهما فنازعه، فوكزه موسى وكزة لتله منها، وهو ال ٌرٌد لتله"
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 .(ٕ)"فمضى علٌه فمات، فكبر ذلن على موسى ملسو هيلع هللا ىلص لال ابن عباس:"
فعل موسى علٌه السبلم ذلن وهو ال ٌرٌد لتله، إنما لصد دفعه فكانت فٌه  لال المرطبً:"

 .(ٖ)نفسه"
 .(ٗ)الذي وكزه موسى كان خبازا لفرعون" لال سعٌد بن جبٌر:"

ٌَْطاِن{ ]المصص :  [، أي:" لال موسى حٌن لتله: ٘ٔلوله تعالى:}لَاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ
هذا من نزغ الشٌطان، بؤن هٌَّج ؼضبً، حتى ضربت هذا فهلن"
(٘). 

 .(ٙ)أي: من إؼوابه" لال المرطبً:"
"لال موسى حٌن لتل المتٌل: هذا المتل من تسبب الشٌطان لً بؤن هٌج  لال الطبري:

 .(2)ؼضبً حتى ضربت هذا فهلن من ضربتً"
فمال موسى حٌن لتل الرجل: }هذا من عمل الشٌطان إنه عدو مضل  لال ابن عباس:"

 .(1)مبٌن{"
[، أي:" إن الشٌطان عدو البن آدم، ٘ٔلوله تعالى:}إِنَّهُ َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبٌٌِن{ ]المصص : 

  .(5)مضل عن سبٌل الرشاد، ظاهر العداوة"
" ٌمول: إن الشٌطان عدو البن آدم }مضل{ له عن سبٌل الرشاد بتزٌٌنه له  لال الطبري:

المبٌح من األعمال، وتحسٌنه ذلن له }مبٌن{ ٌعنً: أنه ٌبٌن عداوته لهم لدٌما، وإضبلله 
 .(ٓٔ)إٌاهم"
 

 المرآن
ِحٌُم ) }لَاَل َرّبِ إِنًِّ َظلَْمُت نَْفِسً فَاْؼِفْر ِلً فَؽَفََر لَهُ إِنَّهُ ُهَو اْلؽَفُورُ   [ ٙٔ({ ]المصص : ٙٔالرَّ

 التفسٌر:
لال موسى: رب إنً ظلمت نفسً بمتل النفس التً لم تؤمرنً بمتلها فاؼفر لً ذلن الذنب، فؽفر 

 هللا له. إن هللا ؼفور لذنوب عباده، رحٌم بهم.
ال موسى: [، أي:" لٙٔلوله تعالى:}لَاَل َرّبِ إِنًِّ َظلَْمُت نَْفِسً فَاْؼِفْر ِلً{ ]المصص :  

 .(ٔٔ)رب إنً ظلمت نفسً بمتل النفس التً لم تؤمرنً بمتلها فاؼفر لً ذلن الذنب"
" ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن ندم موسى على ما كان من لتله النفس التً  لال الطبري:

لتلها، وتوبته إلٌه منه ومسؤلته ؼفرانه من ذلن }رب إنً ظلمت نفسً{ بمتل النفس التً لم 
 .(ٕٔ)تؤمرنً بمتلها، فاعؾ عن ذنبً ذلن، واستره علً، وال تإاخذنً به فتعالبنً علٌه"
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السبلم على ذلن الوكز الذي كان فٌه ذهاب النفس،  ندم موسى علٌه لال المرطبً:"
 .(ٔ)فحمله ندمه على الخضوع لربه واالستؽفار من ذنبه"

 .(ٕ)لال فً موسى: }إنً ظلمت نفسً{، ٌعنً: ذنبا" لال ابن عباس:"
عرؾ نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أٌن المخرج ٌراد المخرج، فلم ٌلك ذنبه على ربه. لال  لال لتادة:"

 .(ٖ)بعض الناس: أي: من جهة الممدور"
ِحٌُم{ ]المصص :   [، أي:" فؽفر هللا له. إن هللا ٙٔلوله تعالى:}فَؽَفََر لَهُ إِنَّهُ ُهَو اْلؽَفُوُر الرَّ

 . (ٗ)ؼفور لذنوب عباده، رحٌم بهم"
" ٌمول تعالى ذكره: فعفا هللا لموسى عن ذنبه ولم ٌعالبه به، }إنه هو  لال الطبري:

الؽفور الرحٌم{ ٌمول: إن هللا هو الساتر على المنٌبٌن إلٌه من ذنوبهم على ذنوبهم، المتفضل 
 .(٘)علٌهم بالعفو عنها، الرحٌم للناس أن ٌعالبهم على ذنوبهم بعد ما تابوا منها"

 .(ٙ)الؽفور، ٌعنً: لما كان منه الرحٌم لمن تاب" ن جبٌر:"لال سعٌد ب 
 [:ٙٔ-ٕٔفوابد اآلٌات:]

 بٌان حسن تدبٌر هللا تعالى فً منع موسى من سابر المرضعات حتى ٌرده إلى أمه. -ٔ
 بٌان حسن رد الفتاة على التهمة التً وجهت إلٌها وذلن من والٌة هللا لها وتوفٌمه. -ٕ
 حك، وأنه تعالى ال ٌخلؾ الوعد وال المٌعاد.تمرٌر أن وعد هللا  -ٖ
 بٌان إنعام هللا على موسى بالحكمة والعلم لبل النبوة والرسالة. -ٗ
مشروعٌة إؼاثة الملهوؾ ونصرة المظلوم، ألن نصر المظلوم ِدٌن فً الملل كلها وفرض  -٘

 فً جمٌع الشرابع.
 راؾ بالذنب.وجوب التوبة بعد الولوع فً الزلل، وأول التوبة االعت -ٙ
 

 المرآن
ًَّ فَلَْن أَُكوَن َظِهًٌرا ِلْلُمْجِرِمٌَن )  [4ٔ({ ]المصص : 4ٔ}لَاَل َرّبِ بَِما أَْنعَْمَت َعلَ

 التفسٌر: 
ًَّ بالتوبة والمؽفرة والنعم الكثٌرة، فلن أكون معٌنًا ألحد على  لال موسى: رّبِ بما أنعمت عل

 معصٌته وإجرامه.
{ ]المصص :  لوله تعالى:}لَاَل َربِّ   ًَّ [، اي:" لال موسى: رّبِ بما 2ٔبَِما أَْنعَْمَت َعلَ

ًَّ بالتوبة والمؽفرة والنعم الكثٌرة" أنعمت عل
(2). 

 .(1)لال موسى رب بإنعامن علً بعفون عن لتل هذه النفس" لال الطبري:" 
 .(5)ٌمول: إذ أنعمت علً بالمؽفرة فلم تعالبنً بالمتل" لال مماتل: 
 .(ٓٔ)مننت علً بالمؽفرة" السمعانً:"لال  
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[، اي:" فلن أكون معٌنًا ألحد 2ٔلوله تعالى:}فَلَْن أَُكوَن َظِهًٌرا ِلْلُمْجِرِمٌَن{ ]المصص :  
 .(ٔ)على معصٌته وإجرامه"

 .(ٕ)ٌعنً: المشركٌن، كؤنه ألسم بذلن" لال الطبري:" 
 .(ٖ)ٌعنً: معٌنا للكافرٌن فٌما بعد الٌوم، ألن الذي نصره موسى كان كافرا" لال مماتل: 
 .(ٗ)لن أعٌن بعدها ظالما على فجره" لال لتادة:" 
. وروي عن (٘)عن الضحان، "}فلن أكون ظهٌرا للمجرمٌن{، لال: معٌنا للمجرمٌن" 

 .(ٙ)عطاء ومجاهد وسعٌد بن جبٌر وعكرمة نحو ذلن
 . (2)«فبل تجعلنً ظهٌرا للمجرمٌن»هللا: وفً لراءة عبد  

لال الطبري:" كؤنه على هذه المراءة دعا ربه، فمال: اللهم لن أكون ظهٌرا ولم ٌستثن 
 .(1)علٌه السبلم حٌن لال }فلن أكون ظهٌرا للمجرمٌن{ فابتلً"

ٌمول: فلن أعٌن بعدها ظالما على فجره، لال: وللما لالها رجل إال ابتلً، لال:  لال لتادة: 
 .(5)فابتلً كما تسمعون"

كانت زلة من موسى حٌن لم ٌمرن به مشٌبة هللا أو االستؽاثة من هللا،  لال السمعانً:" 
وللما ٌمول اإلنسان هذا المول، وٌطلك هذا اإلطبلق إال ابتلى، فابتلى موسى فً الٌوم الثانً ما 

 .(ٓٔ)ذكره هللا تعالى"
لال جابر بن حنظلة الكاتب: "لال رجل لعامر: ٌا أبا عمرو إنً رجل كاتب، أكتب ما  
خل وما ٌخرج، آخذ رزلا أستؽنً به أنا وعٌالً. لال: فلعلن تكتب فً دم ٌسفن. لال: ال. لال: ٌد

فلعلن تكتب فً مال ٌإخذ. لال: ال. لال: فلعلن تكتب فً دار تهدم. لال: ال، أسمعت بما لال 
 موسى؟ }رب بما أنعمت علً فلن أكون ظهٌرا للمجرمٌن{، لال: أبلؽت إلً ٌا أبا عمرو، وهللا ال

 .(ٔٔ)أخط لهم بملم أبدا. لال: وهللا ال ٌدعن هللا بؽٌر رزق أبدا"
عبٌد هللا بن الولٌد الصافً، "أنه سؤل عطاء بن أبً رباح عن أخ له كاتب، للت: عن  

لٌس ٌلً من أمور السلطان شٌبا إال أنه ٌكتب لهم بملم ما دخل وما خرج. فإن ترن للمه صار 
كان له فٌه ؼنى. لال: الرأس من هو؟ لال: خالد بن عبد هللا. لال: علٌه دٌن واحتاج. وإن أخذ له 

:}رب بما أنعمت علً فلن أكون ظهٌرا للمجرمٌن{، -ٌعنً موسى علٌه السبلم-لال العبد الصالح 
 .(ٕٔ)فبل ٌهتم بشًء، ولٌرم للمه، فإن هللا سٌؤتٌه برزق"

 
 المرآن
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فَِإَذا الَِّذي اْستَْنَصَرهُ بِاْْلَْمِس ٌَْستَْصِرُخهُ لَاَل لَهُ ُموَسى إِنََّن  }فَؤَْصبََح فًِ اْلَمِدٌنَِة َخابِفًا ٌَتََرلَّبُ 
 [4ٔ({ ]المصص : 4ٔلَؽَِويٌّ ُمبٌٌِن )
 التفسٌر: 

فؤصبح موسى فً مدٌنة فرعون خابفًا ٌترلب األخبار مما ٌتحدث به الناس فً أمره وأمر لتٌله، 
وٌطلب منه النصر، لال له موسى: إنن لكثٌر الؽَواٌة فرأى صاحبه باألمس ٌماتل لبطًٌا آخر، 

 ظاهر الضبلل.
[، أي:" فؤصبح موسى فً 1ٔلوله تعالى:}فَؤَْصبََح فًِ اْلَمِدٌنَِة َخابِفًا ٌَتََرلَُّب{ ]المصص :  

 .(ٔ)مدٌنة فرعون خابفًا ٌترلب األخبار مما ٌتحدث به الناس فً أمره وأمر لتٌله"
ى فً مدٌنة فرعون خابفا من جناٌته التً جناها، ولتله لال الطبري:" فؤصبح موس

النفس التً لتلها أن ٌإخذ فٌمتل بها ٌترلب األخبار، أي: ٌنتظر ما الذي ٌتحدث به الناس، مما 
 .(ٕ)هم صانعون فً أمره وأمر لتٌله"

 .(ٖ)لال ابن عباس:" خابفا من لتله النفس، ٌترلب أن ٌإخذ"
 .(ٗ)خابفا أن ٌإخذ" لال السدي:"

 .(ٙ). وروي عن الضحان نحو ذلن(٘)عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "}ٌترلب{، لال: ٌتلفت"
 .(ٙ)ذلن

[، أي:" فرأى 1ٔلوله تعالى:}فَإَِذا الَِّذي اْستَْنَصَرهُ بِاأْلَْمِس ٌَْستَْصِرُخهُ{ ]المصص :  
 .(2)صاحبه باألمس ٌماتل لبطًٌا آخر، وٌطلب منه النصر"

 .(1)ثانٌة على رجل آخر كافر من المبط"" ٌعنً: ٌستؽٌثه لال مماتل: 
لال الطبري:" فرأى موسى لما دخل المدٌنة على خوؾ مترلبا األخبار عن أمره وأمر 
المتٌل، فإذا اإلسرابٌلً الذي استنصره باألمس على الفرعونً ٌماتله فرعونً آخر، فرآه 

الفرعونً، وأصله من: اإلسرابٌلً فاستصرخه على الفرعونً. ٌمول: فاستؽاثه أٌضا على 
 .(5)الصراخ"

 .(ٓٔ)عن عكرمة، لال: "الذي استنصره: هو الذي استصرخه"
 .(ٔٔ)لال لتادة:" االستنصار واالستصراخ واحد"

 .(ٕٔ)ٌمول: ٌستؽٌثه" لال السدي:"
[، أي:" لال له موسى: إنن 1ٔلوله تعالى:}لَاَل لَهُ ُموَسى إِنََّن لَؽَِويٌّ ُمبٌٌِن{ ]المصص :  
 .(ٔ)الؽَواٌة ظاهر الضبلل" لكثٌر
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 .(ٕ)ٌمول: إنن لمضل مبٌن، لتلت أمس فً سببن رجبل" لال مماتل:" 
 .(ٖ)أي : ظاهر الؽواٌة كثٌر الشر" لال ابن كثٌر:" 

لال الطبري:" لال موسى لئلسرابٌلً الذي استصرخه، ولد صادؾ موسى نادما على ما 
الٌوم على آخر: إنن أٌها المستصرخ لؽوي: سلؾ منه من لتله باألمس المتٌل، وهو ٌستصرخه 

 .(ٗ)ٌمول: إنن لذو ؼواٌة، مبٌن. ٌمول: لد تبٌنت ؼواٌتن بمتالن أمس رجبل والٌوم آخر"
األكثرون أن هذا لاله موسى لئلسرابٌلً، فإنه كان أؼواه أمس أي:  لال السمعانً:" 

أولعه فً الؽواٌة، فمعنى لوله: }ؼوى{ : مولع فً الؽواٌة. ولوله: }مبٌن{ أي: بٌن، وٌمال: إن 
 .(٘)هذا لاله للمبطً، واألصح هو األول"

لناس لال ابن إسحاق:" لما لتل موسى المتٌل، خرج فلحك بمنزله من مصر، وتحدث ا
بشؤنه، ولٌل: لتل موسى رجبل حتى انتهى ذلن إلى فرعون، فؤصبح موسى ؼادٌا الؽد، وإذا 
صاحبه باألمس معانك رجبل آخر من عدوه، فمال له موسى: }إنن لؽوي مبٌن{، أمس رجبل 

 .(ٙ)والٌوم آخر؟"
 

 المرآن
ا أَْن أََراَد أَْن ٌَْبِطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُهَما لَ  اَل ٌَاُموَسى أَتُِرٌُد أَْن تَْمتُلَنًِ َكَما لَتَْلَت نَْفسًا }فَلَمَّ

({ 4ٔبِاْْلَْمِس إِْن تُِرٌُد إاِلَّ أَْن تَُكوَن َجبَّاًرا فًِ اْْلَْرِض َوَما تُِرٌُد أَْن تَُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحٌَن )
 [ 4ٔ]المصص : 
 التفسٌر:

ى أترٌد أن تمتلنً كما لتلت نفًسا باألمس؟ فلما أن أراد موسى أن ٌبطش بالمبطً، لال: ٌا موس
 ما ترٌد إال أن تكون طاؼٌة فً األرض، وما ترٌد أن تكون من الذٌن ٌصلحون بٌن الناس.

ا أَْن أََراَد أَْن ٌَْبِطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُهَما{ ]المصص :   [، أي:" فلما أن 5ٔلوله تعالى:}فَلَمَّ
 .(2)أراد موسى أن ٌبطش بالمبطً"

فلما أراد موسى أن ٌبطش بالفرعونً الذي هو عدو له لال الطبري:ٌمول:"  
 .(1)ولئلسرابٌلً"
}فلما أن أراد أن ٌبطش{ الثانٌة بالمبطً }بالذي هو عدو لهما{، ٌعنى: عدوا  لال مماتل:" 

 .(5)لموسى وعدوا لئلسرابٌلً"
فً التفسٌر: إن موسى أدركته الرلة والرحمة لئلسرابٌلً، فمصد أن  لال السمعانً:" 

 .(ٓٔ)ٌبطش بالمبطً"
[، 5ٔلوله تعالى:}لَاَل ٌَاُموَسى أَتُِرٌُد أَْن تَْمتُلَنًِ َكَما لَتَْلَت نَْفًسا بِاأْلَْمِس{ ]المصص :  

 .(ٔ)أي:" لال: ٌا موسى أترٌد أن تمتلنً كما لتلت نفًسا باألمس؟"
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لال اإلسرابٌلً لموسى وظن أنه إٌاه ٌرٌد :}أترٌد أن تمتلنً كما لتلت  بري: "لال الط 
 .(ٕ)نفسا باألمس{"
ظن اإلسرابٌلً أن موسى ٌرٌد أن ٌبطش به لمول موسى له: }إنن لؽوي  لال مماتل:" 

 .(ٖ)مبٌن{، لال اإلسرابٌلً: ٌا موسى أترٌد أن تمتلنً كما لتلت نفسا باألمس"
 .(ٗ)خافه الذي من شٌعته حٌن لال له موسى: }إنن لؽوي مبٌن{" لال لتادة: 
لال موسى لئلسرابٌلً: }إنن لؽوي مبٌن{، ثم ألبل لٌنصره، فلما نظر إلى  لال السدي:" 

موسى لد ألبل نحوه لٌبطش بالرجل الذي ٌماتل اإلسرابٌلً، }لال{ اإلسرابٌلً، وفرق من موسى 
بلم: }ٌا موسى أترٌد أن تمتلنً كما لتلت نفسا باألمس إن أن ٌبطش به من أجل أنه أؼلظ له الك

 .(٘)ترٌد إال أن تكون جبارا فً األرض وما ترٌد أن تكون من المصلحٌن{ فتركه موسى"
عزم على البطش بذلن المبطً ، فاعتمد اإلسرابٌلً لخَوِره وضعفه وذلته  لال ابن كثٌر:" 

فمال ٌدفع عن نفسه : } ٌَا ُموَسى أَتُِرٌُد أَْن  أن موسى إنما ٌرٌد لصده لما سمعه ٌمول ذلن ،
تَْمتُلَنًِ َكَما لَتَْلَت نَْفًسا بِاألْمِس { وذلن ألنه لم ٌعلم به إال هو وموسى ، علٌه السبلم ، فلما سمعها 
ذلن المبطً لمَفَها من فمه ، ثم ذهب بها إلى باب فرعون فؤلماها عنده ، فعلم بذلن ، فاشتد حنمه ، 

 .(ٙ)لى لتل موسى ، فطلبوه فبعثوا وراءه لٌحضروه لذلن "وعزم ع
[، أي:" ما ترٌد إال 5ٔلوله تعالى:}إِْن تُِرٌُد إاِلَّ أَْن تَُكوَن َجبَّاًرا فًِ اأْلَْرِض{ ]المصص :  

 .(2)أن تكون طاؼٌة فً األرض"
ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن لٌل اإلسرابٌلً لموسى: إن ترٌد ما ترٌد إال  لال الطبري:" 

أن تكون جبارا فً األرض، وكان من فعل الجبابرة: لتل النفوس ظلما، بؽٌر حك. ولٌل: إنما 
 .(1)لال ذلن لموسى اإلسرابٌلً; ألنه كان عندهم من لتل نفسٌن: من الجبابرة"

 .(5): مثل سٌرة الجبابرة المتل فى ؼٌر حك"ٌعنً: لتاال فً األرض لال مماتل:" 
أي: تمتل على الؽضب، وكل من لتل على الؽضب فهو جبار، وٌمال:  لال السمعانً:" 

 .(ٓٔ)من لتل نفسٌن بؽٌر حك فهو من جبابرة األرض"
عن الشعبً لال: "من لتل رجلٌن فهو جبار; لال: ثم لرأ }أترٌد أن تمتلنً كما لتلت نفسا  
 .(ٔٔ)ترٌد إال أن تكون جبارا فً األرض وما ترٌد أن تكون من المصلحٌن{"باألمس إن 
 .(ٕٔ)إن الجبابرة هكذا، تمتل النفس بؽٌر النفس" لال لتادة: 
 .(ٖٔ)تلن سٌرة الجبابرة أن تمتل النفس بؽٌر النفس" لال ابن جرٌج: 
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 .(ٔ)وآٌة الجبابرة المتل بؽٌر الحك" لال أبو عمران الجونً:" 
أتً فرعون، فمٌل له: إن بنً إسرابٌل لد لتلوا رجبل من آل فرعون،  عباس:"لال ابن  

فخذ لنا بحمنا وال ترخص لهم فً ذلن، لال: ابؽونً لاتله ومن ٌشهد علٌه، ال ٌستمٌم أن نمضً 
بؽٌر بٌنة وال ثبت فاطلبوا ذلن، فبٌنما هم ٌطوفون ال ٌجدون شٌبا، إذ مر موسى من الؽد، فرأى 

ً ٌماتل فرعونٌا، فاستؽاثه اإلسرابٌلً على الفرعونً، فصادؾ موسى ولد ندم ذلن اإلسرابٌل
على ما كان منه باألمس، وكره الذي رأى، فؽضب موسى، فمد ٌده وهو ٌرٌد أن ٌبطش 
بالفرعونً، فمال لئلسرابٌلً لما فعل باألمس والٌوم }إنن لؽوي مبٌن{، فنظر اإلسرابٌلً إلى 

هو ؼضبان كؽضبه باألمس إذ لتل فٌه الفرعونً، فخاؾ أن ٌكون موسى بعد ما لال هذا، فإذا 
بعد ما لال له: }إنن لؽوي مبٌن{ إٌاه أراد، ولم ٌكن أراده، إنما أراد الفرعونً، فخاؾ 
اإلسرابٌلً فحاجه، فمال: }ٌا موسى أترٌد أن تمتلنً كما لتلت نفسا باألمس إن ترٌد إال أن تكون 

 .(ٕ)لن مخافة أن ٌكون إٌاه أراد موسى لٌمتله، فتتاركا"جبارا فً األرض{؟ وإنما لال ذ
[، أي:" وما ترٌد أن 5ٔلوله تعالى:}َوَما تُِرٌُد أَْن تَُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحٌَن{ ]المصص :  

  .(ٖ)تكون من الذٌن ٌصلحون بٌن الناس"
 .(ٗ)فً األرض" -عز وجل -ٌعنً: من المطٌعٌن هلل لال مماتل:" 
ٌمول: ما ترٌد أن تكون ممن ٌعمل فً األرض بما فٌه صبلح أهلها، من  لال الطبري:" 
 .(٘)طاعة هللا"
 .(ٙ)أي: الرافمٌن بالناس" لال السمعانً:" 
 .(2)أي: ما هكذا ٌكون اإلصبلح" لال ابن إسحاق:" 
"وإال فلو أردت اإلصبلح لحلت بٌنً وبٌنه من ؼٌر لتل أحد، فانكؾ  لال السعدي: 

 .(1)موسى عن لتله، وارعوى لوعظه وزجره"
 

 المرآن
إِنًِّ }َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْلَصى اْلَمِدٌنَِة ٌَْسعَى لَاَل ٌَاُموَسى إِنَّ اْلَمََلَ ٌَؤْتَِمُروَن بَِن ِلٌَْمتُلُوَن فَاْخُرْج 

 [ ٕٓ({ ]المصص : ِٕٓصِحٌَن )لََن ِمَن النَّا
 التفسٌر:

وجاء رجل من آخر المدٌنة ٌسعى، لال ٌا موسى: إن أشراؾ لوم فرعون ٌتآمرون بمتلن، 
 وٌتشاورون، فاخرج من هذه المدٌنة، إنً لن من الناصحٌن المشفمٌن علٌن.

، أي:" وجاء رجل [ٕٓلوله تعالى:}َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْلَصى اْلَمِدٌنَِة ٌَْسعَى{ ]المصص :  
 .(5)من آخر المدٌنة ٌسعى"

" أي: ركضا على لدمٌه من نصحه لموسى، وخوفه أن ٌولعوا به، لبل أن  لال السعدي: 
 .(ٔ)ٌشعر"
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ذكر أن لول اإلسرابٌلً سمعه سامع فؤفشاه، وأعلم به أهل المتٌل، فحٌنبذ  لال الطبري:" 
طلب فرعون موسى، وأمر بمتله; فلما أمر بمتله، جاء موسى مخبر وخبره بما لد أمر به فرعون 
فً أمره، وأشار علٌه بالخروج من مصر، بلد فرعون ولومه.. ولوله: }وجاء رجل{، ذكر أنه 

 .(ٕ)مه فٌما لٌل: سمعان. ولال بعضهم: بل كان اسمه: شمعون"مإمن آل فرعون، وكان اس
 .(ٖ)عن ابن جرٌج: "}وجاء رجل من ألصى المدٌنة ٌسعى{، لال: ٌعجل، لٌس بالشد" 
 .(ٗ)عن الضحان، "}وجاء رجل من ألصى المدٌنة ٌسعى{، لال: مإمن من آل فرعون" 
ولم ٌكن أهل مصر علموا بالماتل حتى أفشى اإلسرابٌلً على موسى فلما  لال مماتل:" 

سمع المبطً بذلن انطلك فؤخبرهم أن موسى هو الماتل فابتمروا بٌنهم بمتل موسى، فجاء حزلٌل 
 .(٘)من ألصى المرٌة ٌسعى على رجلٌه" -وهو المإمن -بن صابوث المبطً

اتل اإلسرابٌلً إلى لومه، فؤخبرهم بما انطلك الفرعونً الذي كان ٌم لال ابن عباس:" 
سمع من اإلسرابٌلً من الخبر حٌن ٌمول: }أترٌد أن تمتلنً كما لتلت نفسا باألمس{، فؤرسل 
فرعون الذباحٌن لمتل موسى، فؤخذوا الطرٌك األعظم، وهم ال ٌخافون أن ٌفوتهم، وكان رجل 

سبمهم إلى موسى، فؤخبره من شٌعة موسى فً ألصى المدٌنة، فاختصر طرٌما لرٌبا، حتى 
 .(ٙ)الخبر"
لال اإلسرابٌلً لموسى: }أترٌد أن تمتلنً كما لتلت نفسا باألمس{، ولبطً  لال معمر:" 

 .(2)لرٌب منهما ٌسمع، فؤفشى علٌهما"
 .(1)سمع ذلن عدو، فؤفشى علٌهما" لال ابن جرٌج:" 
أعلمهم المبطً الذي هو عدو لهما، فؤتمر المؤل لٌمتلوه، فجاء رجل من  لال لتادة:" 

 .(5)ألصى المدٌنة، ولرأ }إن ... { إلى آخر اآلٌة، لال: كنا نحدث أنه مإمن آل فرعون"
وصفه بالّرُجولٌة ألنه خالؾ الطرٌك ، فسلن طرٌمًا ألرب من طرٌك  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)سى"الذٌن بُعثوا وراءه ، فسبك إلى مو
[، أي:" لال ٌا ٕٓلوله تعالى:}لَاَل ٌَاُموَسى إِنَّ اْلَمؤَلَ ٌَؤْتَِمُروَن بَِن ِلٌَْمتُلُوَن{ ]المصص :  

 .(ٔٔ)موسى: إن أشراؾ لوم فرعون ٌتآمرون بمتلن، وٌتشاورون"
أي : ٌتشاورون فٌن } ِلٌَْمتُلُوَن فَاْخُرْج { أي : من البلد" لال ابن كثٌر:" 

(ٕٔ). 
لال الرجل الذي جاءه من ألصى المدٌنة ٌسعى لموسى: ٌا موسى إن  الطبري:"لال  

أشراؾ لوم فرعون ورإساءهم ٌتآمرون بمتلن، وٌتشاورون وٌرتبون فٌن; ومنه لول 
 :(ٔ)الشاعر
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 ما تؤتمر فٌنا فؤم ... رن فً ٌمٌنن أو شمالن
 :(ٕ)ٌعنً: ما ترتبً، وتهم به; ومنه لول النمر بن تولب

ٌَْمةً ... وفً كّلِ حادثٍة ٌُْإتََمرْ  أرى الناسَ   لد أَْحَدثُوا ِش
 .(ٖ)أي: ٌتشاور وٌرتؤى فٌها" 

ذهب المبطً، ٌعنً الذي كان ٌماتل اإلسرابٌلً، فؤفشى علٌه أن موسى هو  لال السدي:" 
الذي لتل الرجل، فطلبه فرعون ولال: خذوه فإنه صاحبنا، ولال للذٌن ٌطلبونه: اطلبوه فً بنٌات 
الطرٌك، فإن موسى ؼبلم ال ٌهتدي الطرٌك، وأخذ موسى فً بنٌات الطرٌك، ولد جاءه الرجل 

 .(ٗ)تمرون بن لٌمتلون{"فؤخبره: }إن المؤل ٌؤ
عن شعٌب الجببً، لال: "اسمه شمعون الذي لال لموسى: }إن المؤل ٌؤتمرون بن  
 .(٘)لٌمتلون{"
أصبح المؤل من لوم فرعون لد أجمعوا لمتل موسى فٌما بلؽهم عنه،  لال ابن إسحاق:" 

تمرون بن فجاء رجل من ألصى المدٌنة ٌسعى ٌمال له سمعان، فمال: }ٌا موسى إن المؤل ٌؤ
 .(ٙ)لٌمتلون فاخرج إنً لن من الناصحٌن{"

[، أي:" فاخرج من هذه ٕٓلوله تعالى:}فَاْخُرْج إِنًِّ لََن ِمَن النَّاِصِحٌَن{ ]المصص :  
 .(2)المدٌنة، إنً لن من الناصحٌن المشفمٌن علٌن"

ٌمول: فاخرج من هذه المدٌنة، إنً لن فً إشارتً علٌن بالخروج منها  لال الطبري:" 
 .(1)من الناصحٌن"
 .(5)" فامتثل نصحه" لال السعدي: 
 

 المرآن
نًِ ِمَن اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن )  [ٕٔ({ ]المصص : ٕٔ}فََخَرَج ِمْنَها َخابِفًا ٌَتََرلَُّب لَاَل َرّبِ نَّجِ

 التفسٌر: 
مدٌنة فرعون خابفًا ٌنتظر الطلب أن ٌدركه فٌؤخذه، فدعا هللا أن ٌنمذه من الموم فخرج موسى من 

 الظالمٌن.
[، أي:" فخرج موسى من مدٌنة ٕٔلوله تعالى:}فََخَرَج ِمْنَها َخابِفًا ٌَتََرلَُّب{ ]المصص :  

 .(ٓٔ)فرعون خابفًا ٌنتظر الطلب أن ٌدركه فٌؤخذه"
دٌنة فرعون خابفا من لتله النفس أن ٌمتل به، فخرج موسى من م لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٔٔ)ٌنتظر الطلب أن ٌدركه فٌؤخذه"
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 .(ٔ)خابفا من لتله النفس ٌترلب الطلب" لال لتادة: 
 .(ٕ)ٌترلب مخافة الطلب" لال ابن زٌد:" 
ذكر لً أنه خرج على وجهه خابفا ٌترلب ما ٌدري أي وجه ٌسلن،  لال ابن إسحاق:" 

 .(ٖ)"{وهو ٌمول: }رب نجنً من الموم الظالمٌن
فخرج منها متوجها نحو مدٌن لم ٌلك رجبل لبل ذلن، ولٌس له  لال ابن عباس:" 

 .(ٗ)بالطرٌك علم إال حسن ظنه بربه"
فرس بٌده عنزة، فلما رآه  فلما أخذ فً بنٌات الطرٌك جاءه ملن على لال السدي:" 

 .(٘)موسى سجد له من الفرق، ولال: ال تسجد لً ولكن اتبعنً، فاتبعه وهداه نحو مدٌن"
نًِ ِمَن اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن{ ]المصص :   [، أي:" فدعا هللا أن ٕٔلوله تعالى:}لَاَل َرّبِ نَّجِ

 .(ٙ)ٌنمذه من الموم الظالمٌن"
لال موسى وهو شاخص عن مدٌنة فرعون خابفا: رب نجنً من  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)هإالء الموم الكافرٌن، الذٌن ظلموا أنفسهم بكفرهم بن"
 .(1)ٌعنً: المشركٌن، أهل مصر" لال مماتل:" 
" فإنه لد تاب من ذنبه وفعله ؼضبا من ؼٌر لصد منه للمتل، فَتَوعُُّدُهْم له  لال السعدي: 

 .(5)ظلم منهم وجراءة"
 [:ٕٔ-2ٔفوابد اآلٌات:]

 شكر النعم، فموسى لما ؼفر هللا له شكره بؤن تعهد له أن ال ٌمؾ إلى جنب مجرم أبداً. -ٔ
 سوء صحبة األحمك الؽوي فإن اإلسرابٌلً لؽواٌته وحممه هو الذي سبب متاعب موسى. -ٕ
 لزوم إببلغ الدولة عن أهل الفساد والشر فً الببلد لحماٌتها. -ٖ
صح وبذل النصٌحة فمإمن آل فرعون ٌعلم سبلمة موسى من العٌب ومن الجرٌمة وجوب الن -ٗ

فتعٌن له أن ٌنصح موسى بمؽادرة الببلد لٌنجو إن شاء هللا ولٌس هذا من باب خٌانة الببلد 
والدولة، ألن موسى من أهل الكمال وما حدث عنه كان من باب الخطؤ فرفده ومد إلٌه الٌد إنماذاً 

 من موت متعٌن.
ً أدى به إلى االلتجاء إلى  -٘ الخوؾ الطبٌعً ال ٌبلم علٌه فموسى علٌه السبلم لد خاؾ خوفا

 ربه بالدعاء، فدعاه واستجاب له وهلل الحمد والمنة.
 

 المرآن
هَ تِْلمَاَء َمْدٌََن لَاَل َعَسى َربًِّ أَْن ٌَْهِدٌَنًِ َسَواَء السَّبٌِِل ) ا تََوجَّ  [ٕٕ({ ]المصص : ٕٕ}َولَمَّ

 التفسٌر: 
وخرج من سلطان فرعون لال: عسى ربً أن ٌرشدنً خٌر « مدٌن»ولما لصد موسى ببلد 

 «.مدٌن»طرٌك إلى 
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هَ تِْلمَاَء َمْدٌََن{ ]المصص :   ا تََوجَّ [، أي:" ولما لصد موسى ببلد ٕٕلوله تعالى:}َولَمَّ
 .(ٔ)وخرج من سلطان فرعون"« مدٌن»

ولما جعل موسى وجهه نحو مدٌن، ماضٌا إلٌها، شاخصا عن  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)مدٌنة فرعون، وخارجا عن سلطانه"

 .(ٖ)ومدٌن: ماء كان علٌه لوم شعٌب" لال لتادة:" 
[، أي:" لال: عسى ٕٕلوله تعالى:}لَاَل َعَسى َربًِّ أَْن ٌَْهِدٌَنًِ َسَواَء السَّبٌِِل{ ]المصص :  

 .(ٗ)«"مدٌن»إلى ربً أن ٌرشدنً خٌر طرٌك 
ٌمول: عسى ربً أن ٌبٌن لً لصد السبٌل إلى مدٌن، وإنما لال ذلن ألنه  لال الطبري: " 

 .(٘)لم ٌكن ٌعرؾ الطرٌك إلٌها"
 .(ٙ)عن مجاهد: "}سواء السبٌل{، لال: الطرٌك إلى مدٌن" 
 .(2)لصد السبٌل" ولال لتادة:" 
 .(1)الطرٌك المستمٌم" ولال الحسن:" 
خرج موسى متوجها نحو مدٌن، ولٌس له علم بالطرٌك إال حسن ظنه  عباس:"لال ابن  

 .(5)بربه، فإنه لال: }عسى ربً أن ٌهدٌنً سواء السبٌل{"
ذكر لً أنه خرج وهو ٌمول: }رب نجنً من الموم الظالمٌن{، فهٌؤ هللا  لال ابن إسحاق:" 

درهم وال رؼٌؾ، خابفا  الطرٌك إلى مدٌن، فخرج من مصر ببل زاد وال حذاء وال ظهر وال
 .(ٓٔ)ٌترلب، حتى ولع إلى أمة من الناس ٌسمون بمدٌن"

خرج موسى من مصر إلى مدٌن، وبٌنها وبٌنها مسٌرة ثمان، لال:  لال سعٌد بن جبٌر:" 
وكان ٌمال نحو من الكوفة إلى البصرة، ولم ٌكن له طعام إال ورق الشجر، وخرج حافٌا، فما 

 .(ٔٔ)وصل إلٌها حتى ولع خؾ لدمه"
 

 المرآن
ةً ِمَن النَّاِس ٌَْسمُ  ٌِْه أُمَّ ا َوَرَد َماَء َمْدٌََن َوَجَد َعلَ ٌِْن تَذُوَداِن لَاَل }َولَمَّ َ وَن َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأَت

ٌٌْخ َكبٌٌِر ) َعاُء َوأَبُونَا َش  [ٖٕ({ ]المصص : َٖٕما َخْطبُُكَما لَالَتَا اَل نَْسِمً َحتَّى ٌُْصِدَر الّرِ
 التفسٌر: 

وجد علٌه جماعة من الناس ٌسمون مواشٌهم، ووجد من دون تلن « مدٌن»ولما وصل ماء 
الجماعة امرأتٌن منفردتٌن عن الناس، تحبسان ؼنمهما عن الماء; لعجزهما وضعفهما عن 
مزاحمة الرجال، وتنتظران حتى تَْصُدر عنه مواشً الناس، ثم تسمٌان ماشٌتهما، فلما رآهما 
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رقَّ لهما، ثم لال: ما شؤنكما؟ لالتا: ال نستطٌع مزاحمة الرجال، وال نسمً  -علٌه السبلم-موسى 
 ٌسمً الناس، وأبونا شٌخ كبٌر، ال ٌستطٌع أن ٌسمً ماشٌته; لضعفه وكبره.حتى 
ا َوَرَد َماَء َمْدٌََن{ ]المصص :    .(ٔ)«"مدٌن»[، أي:" ولما وصل ماء ٖٕلوله تعالى:}َولَمَّ
ٌعنً: لما ورد موسى ماء مدٌن، وهو ببر كانوا ٌسمون منها أؼنامهم  لال السمعانً:" 
 .(ٕ)ومواشٌهم"
ةً ِمَن النَّاِس ٌَْسمُوَن{ ]المصص : لوله ت  ٌِْه أُمَّ [، أي:" وجد علٌه جماعة ٖٕعالى:}َوَجَد َعلَ

 .(ٖ)من الناس ٌسمون مواشٌهم"
أي: سوى الجماعة امرأتٌن، ولٌل: بعٌدا من الجماعة امرأتٌن تحبسان  لال السمعانً:" 

 .(ٗ)وتكفان أؼنامهما من مخالطة أؼنام الناس"
ةً أُ لال ابن لتٌبة:}   .(٘)أي: جماعة" {، "مَّ
  .(ٙ)ٌعنً: جماعة }من الناس ٌسمون{ نعمهم ومواشٌهم" لال الطبري:" 
 .(2)عن مجاهد، لوله: "}أمة من الناس{، لال: أناسا" 
 .(1)ٌمول: كثرة من الناس ٌسمون" لال السدي:" 
 .(5)ولع إلى أمة من الناس ٌسمون بمدٌن أهل نعم وشاء" لال ابن إسحاق:" 
ٌِْن تَذُوَداِن{ ]المصص :   َ ووجد سوى [، أي:" ٖٕلوله تعالى:}َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأَت

 .(ٓٔ)"الجماعة الرعاة امرأتٌن تكفَّان ؼنمهما عن الماء
 -ٌعنً: حابستٌن الؽنم لتسمى فضل ماء الرعاء، وهما ابنتا شعٌب النبً لال مماتل:" 
ا واسم الصؽرى عبرا، وكانتا توأمتٌن فولدت األولى لبل األخرى واسم الكبرى صبور -ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٔٔ)بنصؾ نهار"
 .(ٕٔ)تحبسان ؼنمهما عن الناس حتى ٌفرؼوا وتخلو لهما الببر" لال أبو ماللن:" 
 .(ٖٔ)تمنعان الؽنم من الماء" لال ابن جرٌج:" 
 .(ٗٔ)ٌعنً: دون الموم تذودان ؼنمهما عن الماء، وهو ماء مدٌن" لال ابن إسحاق:" 
 .(٘ٔ)أي: حابستٌن شاءهما تذودان الناس عن شابهما" ولال لتادة:" 
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 .(ٔ)عن معمر، عن أصحابه :"}تذودان{ لال: تذودان الناس عن ؼنمهما" 
 .(ٕ)تكفان أؼنامهما بعضها على بعض" ولال أبو عمران الجونً:" 
ٌمول: ووجد من دون أمة الناس الذٌن هم على الماء، امرأتٌن تحبسان  لال الطبري:" 

 .(ٖ)ؼنمهما عن الناس حتى ٌفرؼوا من سمً مواشٌهم"
 .(ٗ)، اختصارا"«الؽنم»أي: تكفان ؼنمهما. وحذؾ  لال ابن لتٌبة:" 
 :(٘)مجازه: تمنعان وتردان وتطردان، لال جرٌر«: تَذُودانِ  لال أبو عبٌدة:" 
 عصان بنو تمٌم ... فما تدري بؤي عصا تذودولد سلبت 

 :(ٙ)ولال سعٌد بن كراع
 .(2)أبٌت على باب الموافً كؤنما ... أذود بها سرٌا من الوحش نّزعا"

تحبسان ؼنمهما، وال ٌجوز أن تمول ذدت الرجل: حبسته. وإنما  {"تذودانلال الفراء:} 
ء منها أن ٌشذ وٌذهب فرددته فذلن ذود، كان الذٌاد حبسا للؽنم، ألن الؽنم واإلبل إذا أراد شى

 .(1)"وهو الحبس
أي: تذودان ؼنمهما عن أن ٌمرب موضع الماء، ألنها ٌطردها عن الماء  لال الزجاج:" 

 .(5)من هو على السمً ألوى منهما"
روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " إنى لبعمر حوضى ٌوم المٌامة أذود الناس ألهل الٌمن وأضربهم  
صاى حتى ٌرفض علٌهم فسبل عن عرضه فمال من ممامى إلى عمان وسبل عن شرابه فمال بع

أشد بٌاضا من اللبن وأحلى من العسل ٌؽت فٌه مٌزابان ٌمدانة من الجنة أحدهما من ذهب 
 .(ٓٔ)واآلخر من ورق"

 .(ٔٔ)«ودونهم امرأتان حابستان:»وفً لراءة عبد هللا  
 -علٌه السبلم-[، أي:" فلما رآهما موسى َٖٕخْطبُُكَما{ ]المصص : لوله تعالى:}لَاَل َما  

 .(ٔ)رقَّ لهما، ثم لال: ما شؤنكما؟"
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 .(ٕ)ٌعنً: ما أمركما" لال مماتل:" 
 .(ٖ)أي: ما أمركما؟ وما شؤنكما؟" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٗ)"فسؤلهما عن حبسهما لال الفراء:" 
 :(٘)أي: ما أمركما وحالكما وشؤنكما، لال لال أبو عبٌدة:" 

 .(ٙ)ٌا عجبا ما خطبه وخطبى"
لال موسى للمرأتٌن ما شؤنكما وأمركما تذودان ماشٌتكما عن الناس، هبل  لال الطبري:" 

 .(2)تسمونها مع مواشً الناس والعرب، تمول للرجل: ما خطبن؟ بمعنى: ما أمرن وحالن"
أي: ما أمركما، معناه: ما تخطبان، أي: ما ترٌدان بذودكما ؼنمكما عن  لال الزجاج:" 
 .(1)الماء"
األمر المهم، وإنما سؤل هذا عنهما; ألنهما ال تسمٌان الؽنم «: الخطب» لال السمعانً:" 
 .(5)مع الناس"
 .(ٓٔ)لال: لال لهما: }ما خطبكما{ معتزلتٌن ال تسمٌان مع الناس" لال ابن عباس:" 
وجد لهما رحمة، ودخلته فٌهما خشٌة، لما رأى من ضعفهما، وؼلبة  ن عباس:"لال اب 

 .(ٔٔ)الناس على الماء دونهما، فمال لهما: ما خطبكما: أي ما شؤنكما"
َعاُء{ ]المصص :   [، أي:" لالتا: ال نستطٌع ٖٕلوله تعالى:}لَالَتَا اَل نَْسِمً َحتَّى ٌُْصِدَر الّرِ

 .(ٕٔ)ى ٌسمً الناس"مزاحمة الرجال، وال نسمً حت
 .(ٖٔ)"فمالتا: ال نموى على السمً مع الناس حتى ٌصدروا لال الفراء:" 
لالت المرأتان لموسى: ال نسمً ماشٌتنا حتى ٌصدر الرعاء مواشٌهم،  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)ألنا ال نطٌك أن نسمً، وإنما نسمً مواشٌنا ما أفضلت مواشً الرعاء فً الحوض"
َعاُء{; أراد: ٌرد الرعاء  لال ابن لتٌبة:"  أي ٌرجع الرعاء. ومن لرأ: } ٌُْصِدَر الّرِ

 .(٘ٔ)أؼنامهم عن الماء"
لما لال موسى للمرأتٌن: }ما خطبكما لالتا ال نسمً حتى ٌصدر الرعاء  لال ابن عباس:" 

 .(ٔ)وأبونا شٌخ كبٌر{، أي: ال نستطٌع أن نسمً حتى ٌسمً الناس، ثم نتبع فضبلتهم"
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 .(ٕ)لالتا: لٌس لنا لوة نزاحم الموم" عباس:"لال ابن  
 .(ٖ)تنتظران تسمٌان من فضول ما فً الحٌاض حٌاض الرعاء" لال ابن جرٌج:" 
 .(ٗ)امرأتان ال نستطٌع أن نزاحم الرجال" لال ابن إسحاق:" 
ٌٌْخ َكبٌٌِر{ ]المصص :    [، أي:" وأبونا شٌخ كبٌر، ال ٌستطٌع أنٖٕلوله تعالى:}َوأَبُونَا َش

 .(٘)ٌسمً ماشٌته; لضعفه وكبره"
 .(ٙ)ال ٌستطٌع أن ٌسمً الؽنم من الكبر" لال مماتل:" 
 .(2)ٌموالن: ال ٌستطٌع من الكبر والضعؾ أن ٌسمً ماشٌته" لال الطبري:" 
ال ٌمدر أن ٌمس ذلن من نفسه، وال ٌسمً ماشٌته، فنحن ننتظر الناس  لال ابن إسحاق:" 

 .(1)حتى إذا فرؼوا أسمٌنا ثم انصرفنا"
الفابدة فً لوله: }وأبونا شٌخ كبٌر{، أي: ال ٌمكنه أن ٌرد، وٌسمً، فلذلن  لال الزجاج:" 

 .(5)احتجنا ونحن نساء أن نسمً"
ٌمدر على سمً الؽنم، كؤنهما جعلتا ذلن  " لوله: }وأبونا شٌخ كبٌر{ اللال السمعانً: 

 .(ٓٔ)عذرا لهما، ولٌل: إنما لالتا ذلن استعطافا لملب موسى حتى ٌسمٌهما"
فٌه "اعتذار لموسى عن مباشرتهما السمً بؤنفسهما، وتنبٌه على أن لال أبو حٌان:  

 .(ٔٔ)"أباهما ال ٌمدر على السمً لشٌخه وكبره، واستعطاؾ لموسى فً إعانتهما
 

 المرآن
ٌٍْر فَِمٌٌر ) ًَّ ِمْن َخ ّلِ فَمَاَل َرّبِ إِنًِّ ِلَما أَْنَزْلَت إِلَ ({ ]المصص : ٕٗ}فََسمَى لَُهَما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الّظِ

ٕٗ ] 
 التفسٌر:

فسمى موسى للمرأتٌن ماشٌتهما، ثم تولى إلى ظل شجرة فاستظلَّ بها ولال: رب إنً مفتمر إلى 
ًَّ ِمن أي   خٌر كان، كالطعام. وكان لد اشتد به الجوع.ما تسوله إل

 .(ٕٔ)[، أي:" فسمى موسى للمرأتٌن ماشٌتهما"ٕٗلوله تعالى:}فََسمَى لَُهَما{ ]المصص :  
ذكر أنه علٌه السبلم فتح لهما عن رأس ببر كان علٌها حجر ال ٌطٌك  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)"رفعه إال جماعة من الناس، ثم استسمى فسمى لهما ماشٌتهما منه
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أي: فسمى لهما من لبل الولت الذي كانتا تسمٌان فٌه، وٌمال إنه رفع  لال الزجاج:" 
حجرا عن الببر كان ال ٌرفعه إال عشرة أنفس، ولٌل إن موسى كان فً ذلن الولت من الفمر ال 

 .(ٔ)ٌمدر على شك تمرة"
: أٌن الماء؟ فانطلما به إلى الماء فإذا الحجر -علٌه السبلم -فمال لهما موسى لال مماتل:" 

وحده بٌده، ثم أخذه  -علٌه السبلم -على رأس الببر ال ٌزٌله إال عصابة من الناس فرفعه موسى
 .(ٕ)الدلو فؤدلى دلوا واحدا فؤفرؼه فً الحوض ثم دعا بالبركة. فسمى لهما الؽنم فروٌت"

فؤتى أهل الماء فاستوهبهم دلوا فمالوا: استك إن لوٌت، وكانت الدلو ٌحملها  لال الفراء:" 
 .(ٖ)"األربعون ونحوهم. فاستمى هو وحده، فسمً ؼنمهما

 .(ٗ)فتح لهما عن ببر حجرا على فٌها، فسمى لهما منها" لال مجاهد:" 
 .(٘)انتهى إلى حجر ال ٌرفعه إال عشرة رجال، فرفعه وحده" لال شرٌح:" 
 .(ٙ)ابن جرٌج: "حجرا كان ال ٌطٌمه إال عشرة رهط"لال  
لال السدي:" رحمهما موسى حٌن :}لالتا ال نسمً حتى ٌصدر الرعاء وأبونا شٌخ  

كبٌر{، فؤتى إلى الببر فالتلع صخرة على الببر كان النفر من أهل مدٌن ٌجتمعون علٌها، حتى 
سرٌعا، وكانتا إنما تسمٌان من فضول ٌرفعوها، فسمى لهما موسى دلوا فؤروتا ؼنمهما، فرجعتا 

 .(2)الحٌاض"
فجعل ٌؽرؾ فً الدلو ماء كثٌرا حتى كانتا أول الرعاء رٌا، فانصرفتا  لال ابن عباس:" 

 .(1)إلى أبٌهما بؽنمهما"
 .(5)تصدق علٌهما نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فسمى لهما، فلم ٌلبث أن أروى ؼنمهما" لال لتادة:" 
أخذ دلوهما موسى، ثم تمدم إلى السماء بفضل لوته، فزاحم الموم على  اق:"لال ابن إسح 

 .(ٓٔ)الماء حتى أخرهم عنه، ثم سمى لهما"
{ ]المصص :   ّلِ [، أي:" ثم تولى إلى ظل شجرة فاستظلَّ ٕٗلوله تعالى:}ثُمَّ تََولَّى إِلَى الّظِ
 .(ٔٔ)بها"

تها من شدة الحر وهو ٌعنً: انصرؾ إلى الظل ظل شجرة فجاس تح لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)جابع"
فسمى موسى للمرأتٌن ماشٌتهما، ثم تولى إلى ظل شجرة ذكر أنها  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)سمرة"
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انصرؾ موسى إلى شجرة، فاستظل بظلها، }فمال رب إنً لما أنزلت  لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)إلً من خٌر فمٌر{"

 .(ٕ)عن السدي، "}ثم تولى{ موسى إلى ظل شجرة سمرة" 
 .(ٖ)" ٌمال: كان ظل شجرة، وٌمال: كان ظل حابط ببل سمؾ"لال السمعانً: 
عن عبد هللا، لال: "حثثت على جمل لً لٌلتٌن حتى صبحت مدٌن، فسؤلت عن الشجرة  

التً أوى إلٌها موسى، فإذا شجرة خضراء ترؾ، فؤهوى إلٌها جملً وكان جابعا، فؤخذها 
 .(ٗ)هللا لموسى علٌه السبلم، ثم انصرفت"جملً، فعالجها ساعة، ثم لفظها، فدعوت 

ٌٍْر فَِمٌٌر{ ]المصص :  ًَّ ِمْن َخ [، أي:" ولال: ٕٗلوله تعالى:}فَمَاَل َرّبِ إِنًِّ ِلَما أَْنَزْلَت إِلَ
ًَّ ِمن أي خٌر كان، كالطعام. وكان لد اشتد به الجوع" رب إنً مفتمر إلى ما تسوله إل
(٘). 

 .(ٙ)ٌعنً: إلى الطعام" لال مماتل:" 
" ذكر أن نبً هللا موسى علٌه السبلم لال هذا المول، وهو بجهد شدٌد، لال الطبري: 

وعرض ذلن للمرأتٌن تعرٌضا لهما، لعلهما أن تطعماه مما به من شدة الجوع. ولٌل: إن الخٌر 
 .(2)عة من طعام"الذي لال نبً هللا }إنً لما أنزلت إلً من خٌر فمٌر{ محتاج، إنما عنى به: شب

 .(1)" أجمع المفسرون على أنه طلب من هللا الطعام لجوعه"لال السمعانً: 
لما هرب موسى من فرعون أصابه جوع شدٌد، حتى كانت ترى أمعاإه  لال ابن عباس: 

من ظاهر الصفاق; فلما سمى للمرأتٌن، وأوى إلى الظل، لال: }رب إنً لما أنزلت إلً من خٌر 
 .(5)فمٌر{"
ورد الماء وإنه لٌتراءى خضرة البمل فً بطنه من الهزال، }فمال رب  ابن عباس:" لال 

 .(ٓٔ)إنً لما أنزلت إلً من خٌر فمٌر{، لال: شبعة"
لمد لال موسى: ولو شاء إنسان أن ٌنظر إلى خضرة أمعابه من شدة  لال ابن عباس:" 

 .(ٔٔ)الجوع، وما ٌسؤل هللا إال أكلة"
 .(ٕٔ)بجهد" كان نبً هللا لال لتادة:" 
 .(ٖٔ)عن سعٌد بن جبٌر، "}إنً لما أنزلت إلً من خٌر فمٌر{، لال: شبعة ٌومبذ" 
 .(ٗٔ)لال ابن زٌد:" الطعام ٌستطعم، لم ٌكن معه طعام، وإنما سؤل الطعام" 
 .(ٔ)لال مجاهد:" ما سؤل ربه إال الطعام" 
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 .(ٕ)لال إبراهٌم:" لال هذا وما معه درهم وال دٌنار" 
 .(ٖ)بلؽنً أن موسى لالها وأسمع المرأة" السابب:" لال عطاء بن 
 

 المرآن
ٌَْت لَنَا فَلَ  ا }فََجاَءتْهُ إِْحَداُهَما تَْمِشً َعلَى اْستِْحٌَاٍء لَالَْت إِنَّ أَبًِ ٌَْدُعوَن ِلٌَْجِزٌََن أَْجَر َما َسمَ مَّ

ٌِْه اْلمََصَص لَاَل اَل تََخْؾ نََجْوَت ِمَن الْ   [ٕ٘({ ]المصص : ٕ٘مَْوِم الظَّاِلِمٌَن )َجاَءهُ َولَصَّ َعلَ
 التفسٌر: 

فجاءت إحدى المرأتٌن اللتٌن سمى لهما تسٌر إلٌه فً حٌاء، لالت: إن أبً ٌدعون لٌعطٌن أجر 
ما سمٌت لنا، فمضى موسى معها إلى أبٌها، فلما جاء أباها ولصَّ علٌه لصصه مع فرعون 

الموم الظالمٌن، وهم فرعون ولومه; إذ ال سلطان لهم ولومه، لال له أبوها: ال تََخْؾ نجوت من 
 بؤرضنا.
[، أي:" فجاءت إحدى ٕ٘}فََجاَءتْهُ إِْحَداُهَما تَْمِشً َعلَى اْستِْحٌَاٍء{ ]المصص : لوله تعالى: 

 .(ٗ)المرأتٌن اللتٌن سمى لهما تسٌر إلٌه فً حٌاء"
 .(٘)لال ابن كثٌر:" أي : مشً الحرابر" 
فجاءت موسى إحدى المرأتٌن اللتٌن سمى لهما تمشً على استحٌاء  :"لال الطبري: ٌمول 

 .(ٙ)من موسى، لد سترت وجهها بثوبها"
المعنى: فلما شربت ؼنمهما رجعتا إلى أبٌهما فؤخبرتاه خبر موسى وسمٌه  لال الزجاج:" 

ؼنمهما، وجاءتاه لبل ولتهما شاربة ؼنمهما، فوجه بإحداهما تدعو موسى فجاءته }تمشً على 
استحٌاء{، جاء فً التفسٌر: أنها لٌست بخراجة من النساء وال والجة، أي: تمشً مشً من لم 

 .(2)رة مستحٌٌة"تعتد الدخول والخروج متخف
ٌعنى: الكبرى تمشً، }على استحٌاء{ ٌعنى على حٌاء، وهً التً تزوجها  لال مماتل:" 
 .(1)"-علٌه السبلم -موسى
فً لوله: "}فجاءته إحداهما تمشً على  -رضً هللا عنه-عن عمر بن الخطاب  

 .(5)استحٌاء{، لال: مستترة بكم درعها، أو بكم لمٌصها"
جاءت تمشً على استحٌاء لابلة بثوبها على وجهها لٌست :"-عنهرضً هللا -لال عمر 

 .(ٓٔ)بسلفع خراجة والجة"
 .(ٔٔ)واضعة ٌدها على وجهها مستترة" :"-رضً هللا عنه-لال عمر 
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لٌست بسلفع من النساء خراجة والجة واضعة ثوبها على  لال عمرو بن مٌمون:" 
 .(ٔ){"وجهها، تمول: }إن أبً ٌدعون لٌجزٌن أجر ما سمٌت لنا

 .(ٕ)لد سترت وجهها بٌدٌها" لال نوؾ:" 
 .(ٖ)واضعة ٌدها على جبٌنها" لال ابن إسحاق:" 
 .(ٗ)أتته تمشً على استحٌاء منه" لال السدي:" 
 .(٘)بعٌدة من البذاء" لال الحسن:" 
ٌَْت لَنَا{ ]المصص لوله تعالى:  [، أي:" إن ٕ٘: }لَالَْت إِنَّ أَبًِ ٌَْدُعوَن ِلٌَْجِزٌََن أَْجَر َما َسمَ

 .(ٙ)أبً ٌدعون لٌعطٌن أجر ما سمٌت لنا"
"لالت المرأة التً جاءت موسى تمشً على استحٌاء: إن أبً ٌدعون  لال الطبري: 

 .(2)لٌجزٌن: تمول: ٌثٌبن أجر ما سمٌت لنا"
 .(1)لٌطعمن" لال سعٌد بن جبٌر:" 
لببل ٌوهم رٌبة ، بل لالت :  لال ابن كثٌر:" وهذا تؤدب فً العبارة ، لم تطلبه طلبا مطلما 

ٌَْت لَنَا { ٌعنً : لٌثٌبن وٌكافبن على سمٌن لؽنمنا " } إِنَّ أَبًِ ٌَْدُعوَن ِلٌَْجِزٌََن أَْجَر َما َسمَ
(5). 

وبٌن موسى وبٌن أبٌها ثبلثة أمٌال فلوال الجوع الذي أصابه ما اتبعها، فمام  لال مماتل:" 
ٌمشً معها، ثم أمرها أن تمشً خلفه وتدله بصوتها على الطرٌك كراهٌة أن ٌنظر إلٌها وهما 

 .(ٓٔ)على ؼٌر جادة"
" وأكثر أهل التفسٌر أن أباهما كان هو: شعٌب النبً علٌه السبلم، ولال لال السمعانً: 

 .(ٔٔ)لحسن البصري: هو رجل ممن آمن بشعٌب، ولال بعضهم: هو ابن أخً شعٌب"ا
ولد روى الطبرانً عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول هللا صلى هللا علٌه  

 .(ٕٔ)وسلم فمال له : "مرحبا بموم شعٌب وأَْختان موسى ، ُهدٌت"
هو ؟ على ألوال : أحدها أنه  لال ابن كثٌر:" ولد اختلؾ المفسرون فً هذا الرجل : َمنْ  

 .(ٖٔ)شعٌب النبً علٌه السبلم الذي أرسل إلى أهل مدٌن. وهذا هو المشهور عند كثٌرٌن
ٌِْه اْلمََصَص{ ]المصص : لوله تعالى:  ا َجاَءهُ َولَصَّ َعلَ [، أي:" فلما جاء أباها ٕ٘}فَلَمَّ

ولصَّ علٌه لصصه مع فرعون ولومه"
(ٔ). 
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فمضى موسى معها إلى أبٌها، فلما جاء أباها ولص علٌه لصصه " ٌمول:  لال الطبري: 
 .(ٕ)مع فرعون ولومه من المبط"

 .(ٖ)أي: لص علٌه لصته فً لتله الرجل، وأنهم ٌطلبونه لٌمتلوه" لال الزجاج:" 
لال ابن كثٌر:" أي : ذكر له ما كان من أمره ، وما جرى له من السبب الذي خرج من  

 .(ٗ)أجله من بلده "
}ولص علٌه{، ٌعنً: على شعٌب  -علٌهما السبلم -فلما أتى موسى شعٌبا لال مماتل:" 

المصص الذي كان من أمره أجمع، أمر الموابل البلبً لتلن أوالد بنً إسرابٌل، وحٌن ولد وحٌن 
 .(٘)لذؾ فً التابوت فً الٌم، ثم المراضع بعد التابوت حتى أخبره بمتل الرجل من المبط"

ولكن إنما حمله على  (ٙ)ا وهللا لو كان عند نبً هللا شًء ما تتبع مذلٌهمالال مطرؾ: أم 
 .(2)ذلن الجهد"
[، أي:" لال له ٕ٘}لَاَل اَل تََخْؾ نََجْوَت ِمَن اْلمَْوِم الظَّاِلِمٌَن{ ]المصص : لوله تعالى: 

 .(1)بؤرضنا"أبوها: ال تََخْؾ نجوت من الموم الظالمٌن، وهم فرعون ولومه; إذ ال سلطان لهم 
" لال له أبوها: }ال تخؾ{ فمد }نجوت من الموم الظالمٌن{، ٌعنً: من  لال الطبري: 

 .(5)فرعون ولومه، ألنه ال سلطان له بؤرضنا التً أنت بها"
لال ابن كثٌر:" ٌمول : طب نفسا َولّر عٌنا ، فمد خرجَت من مملكتهم فبل ُحْكم لهم فً  
 .(ٓٔ)ببلدنا "
وذلن أن الموم لم ٌكونوا فً مملكة فرعون، فؤعلم شعٌب موسى أنه لد  لال الزجاج:" 

أعنً بالموم لوم مدٌن الذٌن كان فٌهم أبو المرأتٌن.  -تخلص من الخوؾ، وأنه ال ٌمدر علٌه 
 .(ٔٔ)ولال فً التفسٌر إنه كان ابن أخً شعٌب النبً علٌه السبلم"

لما رجعت الجارٌتان إلى أبٌهما سرٌعا سؤلهما، فؤخبرتاه خبر موسى،  لال السدي:" 
فؤرسل إلٌه إحداهما، فؤتته تمشً على استحٌاء، وهً تستحً منه }لالت إن أبً ٌدعون لٌجزٌن 
أجر ما سمٌت لنا{ فمام معها، ولال لها: امضً، فمشت بٌن ٌدٌه، فضربتها الرٌح، فنظر إلى 

مشً خلفً، ودلٌنً على الطرٌك إن أخطؤت. فلما جاء الشٌخ ولص عجٌزتها، فمال لها موسى: ا
 .(ٕٔ)"{علٌه المصص }لال ال تخؾ نجوت من الموم الظالمٌن

رجعتا إلى أبٌهما فً ساعة كانتا ال ترجعان فٌها، فؤنكر شؤنهما،  لال ابن إسحاق:" 
فجاءته، فمالت: }إن  فسؤلهما فؤخبرتاه الخبر، فمال إلحداهما: عجلً علً به، فؤتته على استحٌاء
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أبً ٌدعون لٌجزٌن أجر ما سمٌت لنا{ فمام معها كما ذكر لً، فمال لها: امشً خلفً، وانعتً لً 
الطرٌك، وأنا أمشً أمامن، فإنا ال ننظر إلى أدبار النساء; فلما جاءه أخبره الخبر، وما أخرجه 

الظالمٌن{، ولد أخبرت من ببلده }فلما جاءه ولص علٌه المصص لال ال تخؾ نجوت من الموم 
 .(ٔ)أباها بموله: إنا ال ننظر إلى أدبار النساء"

 .(ٕ)لٌس لفرعون وال لمومه علٌنا سلطان، ولسنا فً مملكته" لال ابن عباس:" 
«: الظالمٌن»" إنما لال هذا; ألنه لم ٌكن لفرعون سلطان على مدٌن، ولال السمعانً: 

 .(ٖ)فرعون ولومه"
 .(ٗ)ٌعنً: المشركٌن" "ْوِم الظَّاِلِمٌَن{، ِمَن اْلمَ لال مماتل: } 

 [:ٕ٘-ٕٕفوابد اآلٌات:]
 وجوب حسن الظن باهلل تعالى ولوة الرجاء فٌه عز وجل والتوكل علٌه. -ٔ
 بٌان فضل الحٌاء وشرؾ المإمنات البلبً ٌتعففن عن االختبلط بالرجال. -ٕ
 بٌان مروءة موسى فً سمٌه للمرأتٌن. -ٖ
 هللا تعالى ما العبد فً حاجة إلٌه. فضل الدعاء وسإال -ٗ
ستر الوجه عن األجانب سنة المإمنات من عهد لدٌم ولٌس كما ٌمول المبطلون هو عادة  -٘

جاهلٌة، فبنتا شعٌب نشؤتا فً دار النبوة والطهر والعفاؾ وؼطت إحداهما وجهها عن موسى 
 حٌاًء وتموى.

 وإكرامه وإٌوابه.تجلى كرم شعٌب ومروءةه وشهامته فً تطمٌن موسى  -ٙ
 

 المرآن
ٌَْر َمِن اْستَؤَْجْرَت اْلمَِويُّ اْْلَِمٌُن )  [ٕٙ({ ]المصص : ٕٙ}لَالَْت إِْحَداُهَما ٌَاأَبَِت اْستَؤِْجْرهُ إِنَّ َخ

 التفسٌر: 
لالت إحدى المرأتٌن ألبٌها: ٌا أبت استؤجره لٌرعى لن ماشٌتن; إنَّ خٌر من تستؤجره للرعً 

 ٌتن، األمٌن الذي ال تخاؾ خٌانته فٌما تؤمنه علٌه.الموي على حفظ ماش
[، أي:" لالت إحدى المرأتٌن ٕٙلوله تعالى:}لَالَْت إِْحَداُهَما ٌَاأَبَِت اْستَؤِْجْرهُ{ ]المصص :  

 .(٘)ألبٌها: ٌا أبت استؤجره لٌرعى لن ماشٌتن"
أي : لالت إحدى ابنتً هذا الرجل. لٌل : هً التً ذهبت وراء موسى ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)علٌه السبلم ، لالت ألبٌها : } ٌَا أَبَِت اْستَؤِْجْرهُ { أي : لرْعٌة هذه الؽنم"
 .(2)استؤجره لٌرعى علٌن ماشٌتن" لال الطبري:أي:" 
ورا ابنة ٌثرون لال شعٌب الجببً: "اسم الجارٌتٌن لٌا، وصفورا، وامرأة موسى صف 

 .(1)كاهن مدٌن، والكاهن: حبر"
إحداهما صفورا ابنة ٌثرون وأختها شرفا، وٌمال: لٌا، وهما اللتان  لال ابن إسحاق:" 

 .(ٔ)كانتا تذودان. وأما أبوهما ففً اسمه اختبلؾ، فمال بعضهم: كان اسمه ٌثرون"
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 .(ٕ)كان الذي استؤجر موسى ابن أخً شعٌب ٌثرون" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٖ)الذي استؤجر موسى: ٌثرى صاحب مدٌن" ولال أبو عباس:" 
 .(ٗ)ٌمولون شعٌب صاحب موسى، ولكنه سٌد أهل الماء ٌومبذ" ولال الحسن:" 

ٌَْر َمِن اْستَؤَْجْرَت اْلمَِويُّ اأْلَِمٌُن{ ]المصص :    [، أي:" إنَّ خٌر من ٕٙلوله تعالى:}إِنَّ َخ
 .(٘)اشٌتن، األمٌن الذي ال تخاؾ خٌانته فٌما تؤمنه علٌه"تستؤجره للرعً الموي على حفظ م

تمول: إن خٌر من تستؤجره للرعً الموي على حفظ ماشٌتن والمٌام  لال الطبري: " 
 .(ٙ)علٌها فً إصبلحها وصبلحها، األمٌن الذي ال تخاؾ خٌانته، فٌما تؤمنه علٌه"

فموته إخراجه الدلو وحده، وأمانته أن إحدى الجارٌتٌن لالت: إن أبى  لال الفراء:" 
ٌدعون، فمام معها فمرت بٌن ٌدٌه، فطارت الرٌح بثٌابها فؤلصمتها بجسدها، فمال لها: تؤخري 

 .(2)فإن ضللت فدلٌنً. فمشت خلفه فتلن أمانته"
كٌم جامع ال ٌزاد لولها :}إن خٌر من استؤجرت الموي األمٌن{ كبلم ح لال الزمخشري:" 

علٌه، ألنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان، أعنى الكفاٌة واألمانة فً المابم بؤمرن فمد فرغ بالن 
وتم مرادن ولد استؽنت بإرسال هذا الكبلم الذي سٌاله سٌاق المثل، والحكمة أن تمول استؤجره 

 .(1)لموته وأمانته"
رٌن ما لوته وأمانته؟ لالت: أما لوته، فؤحفظته الؽٌرة أن لال: وما ٌد لال ابن عباس:" 

فما رأٌت منه حٌن سمى لنا، لم أر رجبل لط ألوى فً ذلن السمً منه; وأما أمانته، فإنه نظر 
حٌن ألبلت إلٌه وشخصت له، فلما علم أنً امرأة صوب رأسه فلم ٌرفعه، ولم ٌنظر إلً حتى 

ٌفعل ذلن إال وهو أمٌن، فسري عن  بلؽته رسالتن، ثم لال: امشً خلفً وانعتً لً الطرٌك، ولم
 .(5)أبٌها وصدلها وظن به الذي لالت"

عبد الرحمن بن أبً نعم :"لال لها أبوها: ما رأٌت من أمانته؟ لالت: لما دعوته  لال 
مشٌت بٌن ٌدٌه، فجعلت الرٌح تضرب ثٌابً، فتلزق بجسدي، فمال: كونً خلفً، فإذا بلؽت 

 .(ٓٔ)الطرٌك فاذهبً، لالت: ورأٌته ٌمؤل الحوض بسجل واحد"
أمامً، فٌصفن الرٌح لً، ولكن لال عمرو بن مٌمون: "كان ٌوم رٌح، فمال: ال تمشً  

امشً خلفً ودلٌنً على الطرٌك; لال: فمال لها: كٌؾ عرفت لوته؟ لالت: كان الحجر ال ٌطٌمه 
 .(ٔٔ)إال عشرة فرفعه وحده"

أما لوته: فانتهى إلى حجر ال ٌرفعه إال عشرة، فرفعه وحده. وأما أمانته:  لال شرٌح:" 
 .(ٕٔ): امشً خلفً وصفً لً الطرٌك"فإنها مشت أمامه فوصفها الرٌح، فمال لها
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فتح عن ببر حجرا على فٌها، فسمى لهما بها، واألمٌن: أنه ؼض بصره  لال مجاهد:" 
 .(ٔ)عنهما حٌن سمى لهما فصدرتا"

 .(ٕ)رفع حجرا ال ٌرفعه إال فبام من الناس" لال مجاهد:" 
ل: أمٌن فٌما عن ابن عباس، "لوله: لموسى }إن خٌر من استؤجرت الموي األمٌن{، ٌمو 

 .(ٖ)ولً، أمٌن على ما استودع"
 .(ٗ)"الموي فً الصنعة، األمٌن فٌما ولً" لال لتادة: 
بلؽنا أن لوته كانت سرعة ما أروى ؼنمهما. وبلؽنا أنه مؤل الحوض بدلو  لال لتادة: 

 .(٘)واحد. وأما أمانته فإنه أمرها أن تمشً خلفه"
فمال لها: وما علمن بموته وأمانته؟ فمالت: أما لوته فإنه كشؾ الصخرة  لال ابن زٌد:" 

التً على ببر آل فبلن، وكان ال ٌكشفها دون سبعة نفر. وأما أمانته فإنً لما جبت أدعوه لال: 
 .(ٙ)كونً خلؾ ظهري، وأشٌري لً إلى منزلن، فعرفت أن ذلن منه أمانة"

: لها ما لال: أن امشً خلفً، لببل ٌرى منها لما رأت من لوته ولوله لال ابن إسحاق:" 
 .(2)شٌبا مما ٌكره، فزاده ذلن فٌه رؼبة"

لال األعمش: "سؤلت تمٌم بن إبراهٌم: بم عرفت أمانته؟ لال: فً طرفه، بؽض طرفه  
 .(1)عنها"
 

 المرآن
ٌِْن َعلَى أَْن  ًَّ َهاتَ َ ًَ ِحَججٍ فَِإْن أَتَْمْمَت َعْشًرا }لَاَل إِنًِّ أُِرٌُد أَْن أُْنِكَحَن إِْحَدى اْبنَت تَؤُْجَرنًِ ثََمانِ

اِلِحٌَن ) ُ ِمَن الصَّ ٌَْن َستَِجُدنًِ إِْن َشاَء َّللاَّ ({ ]المصص : 4ٕفَِمْن ِعْنِدَن َوَما أُِرٌُد أَْن أَُشكَّ َعلَ
ٕ4] 

 التفسٌر: 
ًَّ هاتٌن، على أن تكون  جن إحدى ابنت أجًٌرا لً فً رعً لال الشٌخ لموسى: إنً أرٌد أن أزّوِ

ماشٌتً ثمانً سنٌن ممابل ذلن، فإن أكملت عشر سنٌن فإحسان من عندن، وما أرٌد أن أشك 
 علٌن بجعلها عشرا، ستجدنً إن شاء هللا من الصالحٌن فً حسن الصحبة والوفاء بما للُت.

ٌْنِ   ًَّ َهاتَ َ ًَ ِحَججٍ{  لوله تعالى:}لَاَل إِنًِّ أُِرٌُد أَْن أُْنِكَحَن إِْحَدى اْبنَت َعلَى أَْن تَؤُْجَرنًِ ثََمانِ
ًَّ هاتٌن، على أن 2ٕ]المصص :  [، أي:" لال الشٌخ لموسى: إنً أرٌد أن أزّوِجن إحدى ابنت

 .(5)تكون أجًٌرا لً فً رعً ماشٌتً ثمانً سنٌن ممابل ذلن"
 .(ٓٔ)ٌمول: أن تجعل ثوابً أن ترعى علً ؼنمً ثمانً حجج" لال الفراء:" 
أزوجن، }على أن تؤجرنً ثمانً حجج{، أي: تكون «: أنكحن»معنى  الزجاج:"لال  

 .(ٔ)أجٌرا لً ثمانً سنٌن"
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أي : طلب إلٌه هذا الرجل الشٌخ الكبٌر أن ٌرعى عنه وٌزوجه إحدى  لال ابن كثٌر:" 
ًّ ثمانً سنٌن " ابنتٌه هاتٌن على أن ترعى عل
(ٕ). 

[، أي:" فإن أكملت عشر 2ِٕمْن ِعْنِدَن{ ]المصص : لوله تعالى:}فَإِْن أَتَْمْمَت َعْشًرا فَ  
 .(ٖ)سنٌن فإحسان من عندن"

ٌمول: فإن أتممت الثمانً الحجج عشرا التً شرطتها علٌن بإنكاحً إٌان  لال الطبري:" 
إحدى ابنتً، فجعلتها عشر حجج، فإحسان من عندن، ولٌس مما اشترطته علٌن بسبب تزوٌجن 

 .(ٗ)ابنتً"
 .(٘)فإن تبرعت بزٌادة سنتٌن فهو إلٌن، وإال ففً ثمان كفاٌة " كثٌر:أي:"لال ابن  
 .(ٙ)منن لٌس بواجب علٌن" -أي: فذلن بفضل  لال الزجاج:" 
 .(2)ٌمول: فهو تطوع" لال الفراء:" 
ٌعنى: ال ألزمكه وال أحتمه علٌن، ولكنن إن فعلته فهو منن تفضل  لال الزمخشري:" 

 .(1)وتبرع، وإال فبل علٌن"
ٌَْن{ ]المصص :   [، أي:" وما أرٌد أن أشك علٌن 2ٕلوله تعالى:}َوَما أُِرٌُد أَْن أَُشكَّ َعلَ

 .(5)بجعلها عشرا"
 .(ٓٔ)باشتراط الثمانً الحجج عشرا علٌن " لال الطبري:أي:" 
 .(ٔٔ)أي : ال أشالن ، وال أإاذٌن ، وال أمارٌن"لال ابن كثٌر:"  
بإلزام أتم األجلٌن وإٌجابه. فإن للت: ما حمٌمة لولهم: شممت علٌه،  لال الزمخشري:أي:" 

وشك علٌه األمر؟ للت: حمٌمته أن األمر إذا تعاظمن فكؤنه شك علٌن ظنن باثنٌن، تمول تارة: 
أطٌمه، وتارة: ال أطٌمه. أو وعده المساهلة والمسامحة من نفسه، وأنه ال ٌشك علٌه فٌما استؤجره 

وال ٌفعل نحو ما ٌفعل المعاسرون من المسترعٌن، من المنالشة فً مراعاة له من رعى ؼنمه، 
األولات، والمدالة فً استٌفاء األعمال، وتكلٌؾ الرعاة أشؽاال خارجة عن حد الشرط، وهكذا 

 .(ٕٔ)كان األنبٌاء علٌهم السبلم آخذٌن باألسمح فً معامبلت الناس"
  ُ اِلِحٌَن{ ]المصص :  لوله تعالى:}َستَِجُدنًِ إِْن َشاَء َّللاَّ [، أي:" ستجدنً إن 2ِٕمَن الصَّ

 .(ٖٔ)شاء هللا من الصالحٌن فً حسن الصحبة والوفاء بما للُت"
 .(ٗٔ)فً الوفاء بما للت لن" لال الطبري:أي:" 
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 .(ٔ)أي: فً حسن الصحبة والوفاء بما للت" لال ابن إسحاق:" 
« . ٕ»ٌرٌد بالصبلح: حسن المعاملة ووطؤة الخلك ولٌن الجانب  لال الزمخشري:" 

وٌجوز أن ٌرٌد الصبلح على العموم، وٌدخل تحته حسن المعاملة، والمراد باشتراط مشٌبة هللا 
فٌما وعد من الصبلح: االتكال على توفٌمه فٌه ومعونته، ال أنه ٌستعمل الصبلح إن شاء هللا، 

 .(ٕ)وإن شاء استعمل خبلفه"
 

 المرآن
ُ َعلَى َما نَمُوُل َوِكٌٌل  ًَّ َوَّللاَّ ٌُْت فاََل ُعْدَواَن َعلَ ٌِْن لََض ٌْنََن أٌَََّما اْْلََجلَ ٌْنًِ َوبَ ({ 4ٕ)}لَاَل َذِلَن بَ

 [ 4ٕ]المصص : 
 التفسٌر:

لال موسى: ذلن الذي للته لابم بٌنً وبٌنن، أي المدتٌن أَْلِضها فً العمل أكن لد وفٌتن، فبل 
 بزٌادة علٌها، وهللا على ما نمول وكٌل حافظ ٌرالبنا، وٌعلم ما تعالدنا علٌه. أُطالَب
ٌْنََن{ ]المصص :   ٌْنًِ َوبَ [، أي:" لال موسى: ذلن الذي للته 1ٕلوله تعالى:}لَاَل َذِلَن بَ

 .(ٖ)لابم بٌنً وبٌنن"
أي: ذلن الذي وصفت لً بٌنً وبٌنن، ومعناه: ما شرطت على فلن وما  لال الزجاج:" 

 .(ٗ)شرطت لً فلً، كذلن األمر بٌننا"
أي: هذا الذي للت من أنن تزوجنً أحدى ابنتٌن على أن آجرن ثمانً  لال الطبري: " 

 .(٘)حجج، واجب بٌنً وبٌنن، على كل واحد منا الوفاء لصاحبه بما أوجب له على نفسه"
ٌمول : إن موسى لال لصهره : األمر على ما للت من أنن استؤجرتنً  ابن كثٌر:"لال  

على ثمان سنٌن ، فإن أتممت عشًرا فمن عندي ، فؤنا متى فعلت أللهما فمد بربت من العهد ، 
 .(ٙ)وخرجت من الشرط "

ذلن الذي للته وعاهدتنً فٌه وشارطتنى علٌه لابم بٌننا جمٌعا، ال  لال الزمخشري:أي:" 
 .(2) نخرج كبلنا عنه، ال أنا عما شرطت على وال أنت عما شرطت على نفسن"

{ ]المصص :   ًَّ ٌُْت فبََل ُعْدَواَن َعلَ ٌِْن لََض [، أي:" أي المدتٌن 1ٕلوله تعالى:}أٌَََّما اأْلََجلَ
 .(1)وفٌتن، فبل أُطالَب بزٌادة علٌها"أَْلِضها فً العمل أكن لد 

ٌمول: أي األجلٌن من الثمانً الحجج والعشر الحجج لضٌت، ٌمول:  لال الطبري: " 
 .(5)فرؼت منها فوفٌتكها رعً ؼنمن وماشٌتن فلٌس لن أن تعتدي علً، فتطالبنً بؤكثر منه"

لال: }أي أجل من األجلٌن لضٌت{: أطولهما الذي هو العشر، أو  لال الزمخشري:" 
ألصرهما الذي هو الثمان فبل عدوان علً أى ال ٌعتدى على فً طلب الزٌادة علٌه، ومعناه: كما 
أنى إن طولبت بالزٌادة على العشر كان عدوانا ال شن فٌه، فكذلن إن طولبت بالزٌادة على 

خٌار، وأنه ثابت مستمر، وأن األجلٌن على السواء: إما هذا وإما الثمان. أراد بذلن تمرٌر أمر ال
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هذا من ؼٌر تفاوت بٌنهما فً المضاء. وأما التتمة فموكولة إلى رأٌى: إن شبت أتٌت بها، وإال لم 
أجبر علٌها. ولٌل: معناه فبل أكون متعدٌا، وهو فً نفى العدوان عن نفسه، كمولن: ال إثم علً، 

 .(ٔ) وال تبعة علً"
 .(ٕ)العدوان: المجاوزة فً الظلم" لال الزجاج:" 
، بسكون الٌاء، «أٌما»ولرئ: «. أي األجلٌن ما لضٌت»وفً لراءة ابن مسعود:  

 .(ٖ) ، بالكسر«عدوان»و
 .(ٗ)عن السدي: "}لال ذلن بٌنً وبٌنن أٌما األجلٌن لضٌت{، إما ثمانٌا، وإما عشرا" 
وإن كان مباًحا لكنه فاضل من جهة  -أي : فبل حرج علً مع أن الكامل  لال ابن كثٌر:" 

َر فبَل  ٌِْه َوَمْن تَؤَخَّ ٌِْن فبَل إِثَْم َعلَ َل فًِ ٌَْوَم أخرى ، بدلٌل من خارج. كما لال هللا تعالى : } فََمْن تَعَجَّ
ٌِْه { ] البمرة :  حمزة بن عمرو األسلمً ، رضً هللا عنه ، [، ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ل ٖٕٓإِثَْم َعلَ

إن شبت فصم ، وإن شبت »فمال :  -وكان كثٌر الصٌام ، وسؤله عن الصوم فً السفر 
مع أن فعل الصٌام راجح من دلٌل آخر. هذا ولد دل الدلٌل على أن موسى علٌه  ،(٘)«فؤفطر

 .(ٙ)السبلم ، إنما فعل أكمل األجلٌن وأتمهما"
لال ٌهودي بالكوفة وأنا أتجهز للحج: إنً أران رجبل تتتبع العلم،  "لال سعٌد بن جبٌر:  

أخبرنً أي األجلٌن لضى موسى؟ للت: ال أعلم، وأنا اآلن لادم على حبر العرب، ٌعنً ابن 
عباس، فسابله عن ذلن; فلما لدمت مكة سؤلت ابن عباس عن ذلن وأخبرته بمول الٌهودي، فمال 

ما، إن النبً إذا وعد لم ٌخلؾ، لال سعٌد: فمدمت العراق ابن عباس: لضى أكثرهما وأطٌبه
 .(2)فلمٌت الٌهودي، فؤخبرته، فمال: صدق، وما أنزل على موسى هذا، وهللا العالم"

عن دمحم بن كعب المرظً، لال:" سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أي األجلٌن لضى موسى؟ لال:  
 .(1)«"أوفاهما وأتمهما»

أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "سؤلت جبرابٌل: أي األجلٌن لضى موسى؟ لال: عن ابن عباس،  
 .(5)أتمهما وأكملهما"

 .(ٓٔ)ولال ابن عباس:" خٌرهما وأوفاهما" 
 .(ٔٔ)أتمهما وأخٌرهما" وفً رواٌة:" 
 .(ٕٔ)لضى موسى آخر األجلٌن" لال ابن عباس:" 
 .(ٖٔ)وأطٌبها"لال ابن عباس:" رعى علٌه نبً هللا أكثرها  
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عن الماسم بن دمحم، "وسؤله رجل لال: }أٌما األجلٌن لضٌت فبل عدوان علً{، لال: فمال  
 .(ٔ)الماسم: ما أبالً أي ذلن كان، إنما هو موعد ولضاء"

ُ َعلَى َما نَمُوُل َوِكٌٌل{ ]المصص :   [، أي:" وهللا على ما نمول وكٌل 1ٕلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٕ)لم ما تعالدنا علٌه"حافظ ٌرالبنا، وٌع

  .(ٖ)وكٌل، أي: حفٌظ"لال لتادة:" 
 .(ٗ)ٌعنً: شهٌد فٌما بٌننا" لال مماتل:" 
 .(٘)أي: وهللا عز وجل شاهدنا على ما عمد بعضنا على بعض" لال الزجاج:" 
ٌمول: وهللا على ما أوجب كل واحد منا لصاحبه على نفسه بهذا المول،  لال الطبري:" 

 .(ٙ)شهٌد وحفٌظ"
 .(2)شهٌد على لول موسى وختنه" لال مجاهد:" 
روي عن ابن إسحاق، لال: "لال موسى }ذلن بٌنً وبٌنن أٌما األجلٌن لضٌت فبل  

عدوان علً{ لال: نعم }وهللا على ما نمول وكٌل{ فزوجه، وألام معه ٌكفٌه، وٌعمل له فً رعاٌة 
 .(1)"ؼنمه، وما ٌحتاج إلٌه منه

 .(5)"التً دعته هً التً تزوج لال ابن عباس:"الجارٌة 
لال: وأٌتهما ترٌد أن تنكحنً؟ لال: التً دعتن، لال: أال وهً برٌبة مما عن ابن زٌد: " 

  .(ٓٔ)"دخل نفسن علٌها، فمال: هً عندن كذلن، فزوجه
إحدى ابنتٌه أن تؤتٌه، ٌعنً أن تؤتً موسى بعصا،  -ٌعنً أبا المرأتٌن-أمر  لال السدي:" 

فؤتته بعصا، وكانت تلن العصا عصا استودعها إٌاه ملن فً صورة رجل، فدفعها إلٌه، فدخلت 
الجارٌة، فؤخذت العصا، فؤتته بها; فلما رآها الشٌخ لال: ال ابتٌه بؽٌرها، فؤلمتها ترٌد أن تؤخذ 

ٌمع فً ٌدها إال هً، وجعل ٌرددها، وكل ذلن ال ٌخرج فً ٌدها ؼٌرها; فلما رأى ؼٌرها، فبل 
ذلن عمد إلٌها، فؤخرجها معه، فرعى بها. ثم إن الشٌخ ندم ولال: كانت ودٌعة، فخرج ٌتلمى 
موسى، فلما لمٌه لال: اعطنً العصا، فمال موسى: هً عصاي، فؤبى أن ٌعطٌه، فاختصما، 

أول رجل ٌلماهما، فؤتاهما ملن ٌمشً، فمال: ضعوها فً األرض، فمن فرضٌا أن ٌجعبل بٌنهما 
حملها فهً له، فعالجها الشٌخ فلم ٌطمها، وأخذ موسى بٌده فرفعها، فتركها له الشٌخ، فرعى له 

 .(ٔٔ)عشر سنٌن. لال عبد هللا بن عباس: كان موسى أحك بالوفاء"
سى لموسى: أدخل ذلن البٌت فخذ لما زوجها مو -ٌعنً أبا الجارٌة-لال ابن زٌد: "لال  

عصا، فتوكؤ علٌها، فدخل، فلما ولؾ على باب البٌت، طارت إلٌه تلن العصا، فؤخذها، فمال: 
ارددها وخذ أخرى مكانها، لال: فردها، ثم ذهب لٌؤخذ أخرى، فطارت إلٌه كما هً، فمال: ال 
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، فالتفت إلى ابنته، فمال البنته: أرددها، فعل ذلن ثبلثا، فمال: ارددها، فمال: ال أجد ؼٌرها الٌوم
 .(ٔ)إن زوجن لنبً"

عكرمة: "أما عصا موسى، فإنها خرج بها آدم من الجنة، ثم لبضها بعد ذلن  ولال 
 .(ٕ)جبرابٌل علٌه السبلم، فلمً موسى بها لٌبل فدفعها إلٌه"

أوس مرفوعا: بكى عن شداد بن أوس، لال: لال رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص: " وروي عن شداد بن  
شعٌب النبً ملسو هيلع هللا ىلص ]من حب هللا عز وجل حتى عمً فرد هللا علٌه بصره، ثم بكى حتى عمً فرد 
هللا علٌه بصره، ثم بكى حتى عمً فرد هللا علٌه بصره، فمال هللا: ما هذا البكاء؟ أشولا إلى الجنة 

ن، فؤوحى هللا إلٌه إن ٌكن ذلن فهنٌبا لن أم خوفا من النار؟ لال: ال ٌا رب، ولكن شولا إلى لماب
 .(ٖ)لمابً ٌا شعٌب، لذلن أخدمتن موسى كلٌمً"

 [:1ٕ-ٕٙفوابد اآلٌات:]
 بٌان أن الكفاءة شرط فً العمل وال أفضل من الموة وهً المدرة البدنٌة والعلمٌة واألمانة. -ٔ
 مشروعٌة عرض الرجل ابنته على من ٌرى صدله وأمانته لٌزوجه بها. -ٕ
 مشروعٌة إشهاد هللا تعالى على العمود بمثل }َوهللاُ َعلَى َما نَمُوُل َوِكٌٌل{ . -ٖ
 فضٌلة موسى علٌه السبلم بإٌجار نفسه على شبع بطنه وإحصان فرجه. -ٗ
 

 المرآن
ا لََضى ُموَسى اْْلََجَل َوَساَر بِؤَْهِلِه آنََس ِمْن َجانِِب الطُّوِر نَاًرا لَاَل ِْلَْهِلهِ  اْمُكثُوا إِنًِّ آنَْسُت  }فَلَمَّ

 [4ٕ({ ]المصص : 4ٕنَاًرا لَعَلًِّ آتٌُِكْم ِمْنَها بَِخبٍَر أَْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر لَعَلَُّكْم تَْصَطلُوَن )
 التفسٌر: 

صاحبه المدة عشر سنٌن، وهً أكمل المدتٌن، وسار  -علٌه السبلم-فلما وفى نبً هللا موسى 
جانب الطور ناًرا، لال موسى ألهله: تمهلوا وانتظروا إنً أبصر من « مصر»بؤهله إلى 

 أبصرت ناًرا; لعلً آتٌكم منها بنبؤ، أو آتٌكم بشعلة من النار لعلكم تستدفبون بها.
ا لََضى ُموَسى اأْلََجَل{ ]المصص :   فلما أتم موسى المدة التً  [، أي:"5ٕلوله تعالى:}فَلَمَّ
 .(ٗ)"اتفما علٌها
 .(٘)السنٌن العشر" "َجَل{، اأْلَ لال مماتل:} 
فلما وفى موسى صاحبه األجل الذي فارله علٌه، عند إنكاحه إٌاه ابنته،  لال الطبري:" 

وذكر أن الذي وفاه من األجلٌن، أتمهما وأكملهما، وذلن العشر الحجج، على أن بعض أهل العلم 
 .(ٔ)لد روي عنه أنه لال: زاد مع العشر عشرا أخرى"
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 .(ٕ)لضى موسى آخر األجلٌن" عباس:"لال ابن  
 .(ٖ)رعى علٌه نبً هللا أكثرها وأطٌبها" لال ابن عباس:" 
عن مجاهد، لوله: "}فلما لضى موسى األجل{، لال: عشر سنٌن، ثم مكث بعد ذلن  

 .(ٗ)عشرا أخرى"
لما دعا نبً هللا موسى صاحبه إلى األجل الذي كان بٌنهما، لال له صاحبه:  لال أنس:" 
شاة ولدت على ؼٌر لونها فلن ولد، فعمد، فرفع خٌاال على الماء، فلما رأت الخٌال، فزعت، كل 

 .(٘)فجالت جولة فولدن كلهن بلما، إال شاة واحدة، فذهب بؤوالدهن ذلن العام"
 .(ٙ)«"مصر»[، أي:" وسار بؤهله إلى 5ٕلوله تعالى:}َوَساَر بِؤَْهِلِه{ ]المصص : 

 .(2)شاخصا بهم إلى منزله من مصر" لال الطبري:"
 .(1)سار بؤهله لٌلة الجمعة" لال مماتل:" 

[، أي:" أبصر من جانب 5ٕلوله تعالى:}آنََس ِمْن َجانِِب الطُّوِر نَاًرا{ ]المصص : 
 .(5)الطور ناًرا"

 .(ٓٔ)آنس علم وأبصر، ٌمال: لد آنست ذلن الشخص أي أبصرته" لال الزجاج:"
 .(ٔٔ)أي: أحسست نارا" لال لتادة:"
 :(ٕٔ)ابصر وأحس، كما لال العجاج لال الطبري:"

 .(ٖٔ)آنس خربان فضاء فانكدر ... دانى جناحٌه من الطور فمر"
 .(ٗٔ)سار فً هللا حٌن سار وهو شاب" لال لتادة:"

ألهله: [، أي:" لال موسى 5ٕلوله تعالى:}لَاَل أِلَْهِلِه اْمُكثُوا إِنًِّ آنَْسُت نَاًرا{ ]المصص : 
 .(٘ٔ)تمهلوا وانتظروا إنً أبصرت ناًرا"

 .(ٙٔ)ٌمول: لال موسى ألهله: تمهلوا وانتظروا، إنً أبصرت نارا" لال الطبري:"
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لال ابن عباس: "كان فً الشتاء، وُرفعت لهم نار، فلما رآها ظّن أنها نار، وكانت من 
نور هللا :}لَاَل ألْهِلِه اْمُكثُوا إِنًِّ آنَْسُت نَاًرا{"
(ٔ). 

ابن عباس: "كان موسى رجبل ؼٌورا، ال ٌحب الرفمة لببل ترى امرأته، فؤخطؤ لال 
 .(ٕ)الطرٌك فً لٌلة مظلمة، فرأى نارا من بعٌد"

 .(ٖ)[، أي:" لعلً آتٌكم منها بنبؤ"5ٕلوله تعالى:}لَعَلًِّ آتٌُِكْم ِمْنَها بَِخبٍَر{ ]المصص : 
 .(ٗ)}بخبر{ أٌن الطرٌك، وكان لد تحٌر لٌل" لال مماتل:" 

 .(٘)أي: لعلً أعلم لم أولدت" لال الزجاج:"
فلما لضى موسى األجل وسار بؤهله، فضل الطرٌك، وكان فً الشتاء  لال ابن عباس:" 

ورفعت له نار فلما رآها ظن أنها نار، وكانت من نور هللا، }لال ألهله امكثوا إنً آنست نارا 
 .(ٙ)لعلً آتٌكم منها بمبس{، فإن لم أجد خبرا أتٌتكم بشهاب لبس"

[، أي:" أو آتٌكم بشعلة 5ْٕم تَْصَطلُوَن{ ]المصص : لوله تعالى:}أَْو َجْذَوةٍ ِمَن النَّاِر لَعَلَّكُ 
 .(2)من النار لعلكم تستدفبون بها"

ٌمول: أو آتٌكم بمطعة ؼلٌظة من الحطب فٌها النار، وهً مثل الجذمة من  لال الطبري:"
 :(1)أصل الشجرة; ومنه لول ابن ممبل

 .(5)باتت حواطب لٌلى ٌلتمسن لها ... جزل الجذا ؼٌر خوار وال دعر"
 .(ٓٔ)الجذوة المطعهة الؽلٌظة من الحطب" لال الزجاج:"

 .(ٔٔ)عن ابن عباس، لوله: "}أو جذوة من النار{، ٌمول: شهاب"
 .(ٕٔ)لال لتادة:" أو شعلة من النار"، والجذوة: أصل شجرة فٌها نار"

 .(ٖٔ)عن مجاهد :"}أو جذوة من النار{، لال: أصل شجرة"
 .(ٗٔ)الحطب الذي فٌه النار، ذلن الجذوة"لال ابن زٌد:" الجذوة: العود من 

 .(٘ٔ)بالضم، وٌمال: جذوة بالفتح، فٌها ثبلث لؽات« أو جذوة»وٌمرأ: 
 .(ٙٔ)[، أي:" لعلكم تستدفبون بها"5ٕلوله تعالى:}لَعَلَُّكْم تَْصَطلُوَن{ ]المصص : 
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 .(ٔ)ٌمول: لعلكم تسخنون بها من البرد، وكان فً شتاء" لال الطبري:"
 .(ٕ)"}لعلكم تصطلون{، لال: من البرد"عن السدي،  
كانوا أضلوا عن الطرٌك، فمال: لعلً أجد من ٌدلنً على الطرٌك، أو  لال ابن عباس:" 

 .(ٖ)آتٌكم بمبس لعلكم تصطلون"
امرأته وولده فً البرٌة بٌن مصر ومدٌن، ثم  -علٌه السبلم -فترن موسى لال مماتل:" 

مكانها ثبلثٌن سنة فً البرٌة مع ولدها وؼنمها، فمر بها  استمام فذهب بالرسالة، فؤلامت امرأته
 .(ٗ)راع فعرفها وهً حزٌنة تبكً فانطلك بها إلى أبٌها"

 
 المرآن

ٌَْمِن فًِ اْلبُْمعَِة اْلُمبَاَرَكِة ِمَن الشََّجَرِة أَْن ٌَاُموَسى إِ  ا أَتَاَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِا اْلَواِد اْْلَ نًِّ أَنَا }فَلَمَّ
ُ َربُّ اْلعَالَِمٌَن ) ا َرآَها تَْهتَزُّ َكؤَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدبًِرا َولَْم ٌُعَمِّْب َّٖٓللاَّ ( َوأَْن أَْلِك َعَصاَن فَلَمَّ

 [ٖٔ({ ]المصص : ٌَٖٔاُموَسى أَْلبِْل َواَل تََخْؾ إِنََّن ِمَن اآْلِمنٌَِن )
 التفسٌر: 

ب الوادي األٌمن لموسى فً البمعة المباركة من جانب فلما أتى موسى النار ناداه هللا من جان
الشجرة: أن ٌا موسى إنً أنا هللا رب العالٌن، وأن ألك عصان، فؤلماها موسى، فصارت حٌة 
تسعى، فلما رآها موسى تضطرب كؤنها جانٌّ من الحٌات ولَّى هاربًا منها، ولم ٌلتفت من 

ًَّ وال تَ   َخْؾ; إنن من اآلمنٌن من كل مكروه.الخوؾ، فناداه ربه: ٌا موسى ألبل إل
ٌَْمِن فًِ اْلبُْمعَِة اْلُمبَاَرَكِة ِمَن الشََّجَرةِ{   َ ا أَتَاَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِا اْلَواِد اأْل لوله تعالى:}فَلَمَّ

[، أي:" فلما أتى موسى النار ناداه هللا من جانب الوادي األٌمن لموسى فً البمعة ٖٔ]المصص : 
 .(٘)جانب الشجرة"المباركة من 

فلما أتاها نادى هللا موسى من شاطا الوادي األٌمن فً البمعة المباركة  لال الطبري:"
 .(ٙ)منه من الشجرة"

 .(2)سمٌت مباركة ألن هللا كلم موسى فٌها، وبعثه نبٌا" لال الزجاج:"
عن مجاهد، "}فلما أتاها نودي من شاطا الوادي األٌمن{، لال: شك الوادي عن ٌمٌن 

 .(1)موسى عند الطور"
 .(5)نودي من عند الشجرة" لال لتادة:"
عصا موسى من العوسج; والشجرة من  ولال لتادة:" .(ٓٔ)الشجرة عوسج" لال لتادة:"

 .(ٔٔ)العوسج"
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عن ابن إسحاق، عن بعض من ال ٌتهم، عن بعض أهل العلم "}إنً آنست نارا{، لال: 
 .(ٔ)ل الكتاب ٌمول: هً عوسجة"خرج نحوها، فإذا هً شجرة من العلٌك، وبعض أه

عبد هللا: "رأٌت الشجرة التً نودي منها موسى علٌه السبلم، شجرة سمراء خضراء  لال
 .(ٕ)ترؾ"

، بالضم والفتح، فمن جمع بماعا فهً جمع بمعة بالفتح، مثل لصعة «بمعة»ولرئ: 
 .(ٖ)-بالضم  -ولصاع، ومن لال بمعة 

ُ َربُّ اْلعَالَِمٌَن{ ]المصص : لوله تعالى:}أَْن ٌَاُموَسى إِنًِّ   نودي ٌا  [، أي:"ٖٔأَنَا َّللاَّ
موسى إن الذي ٌخاطبن وٌكلمن هو أنا هللا العظٌم الكبٌر، المنزه عن صفات النمص، ربُّ اإِلنس 

 .(ٗ)"والجن والخبلبك أجمعٌن
ونودي بؤن اطرح عصان التً  [، أي:"ٖٔلوله تعالى:}َوأَْن أَْلِك َعَصاَن{ ]المصص :  
 .(٘)"فً ٌدن
 .(ٙ)فؤلماها موسى، فصارت حٌة تسعى" لال الطبري:" 
 .(2)كانت عصا موسى علٌه السبلم من عوسج" لال سعٌد بن جبٌر:" 
تلن العصا أعطاه إٌاها ملن من المبلبكة لما أن توجه إلى مدٌن، فكانت  لال ابن عباس:" 

 .(1)تضًء له اللٌل، وٌضرب بها األرض فٌخرج له نباته، وٌهش بها على ؼنمه ورق الشجر"
ا َرآَها تَْهتَزُّ َكؤَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدبًِرا َولَْم ٌُعَمِّْب{ ]المصص :   أي:" [، ٖٔلوله تعالى:}فَلَمَّ

 .(5)فلما رآها موسى تضطرب كؤنها جانٌّ من الحٌات ولَّى هاربًا منها، ولم ٌلتفت من الخوؾ"
}فلما رآها{ موسى تتحرن وتضطرب  كؤنها جان من الحٌات ولى  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)موسى هاربا منها"
ا َرآَها تَْهتَزُّ { أي : تضطرب } َكؤَنََّها َجانٌّ { أي : فً حركتها  لال ابن كثٌر:" } فَلَمَّ

السرٌعة مع عظم َخْلك لوابمها واتساع فمها ، واصطكان أنٌابها وأضراسها ، بحٌث ال تمر 
لَْم بصخرة إال ابتلعتها ، فتنحدر فً فٌها تتمعمع ، كؤنها حادرة فً واد. فعند ذلن } َولَّى ُمْدبًِرا وَ 

ٌُعَمِّْب { أي : ولم ٌكن ٌلتفت ; ألن طبع البشرٌة ٌنفر من ذلن "
(ٔٔ). 

جاء فً التفسٌر }لم ٌعمب{: لم ٌلتفت، وجاء أٌضا: لم ٌرجع. وأهل اللؽة  لال الزجاج:" 
 :(ٕٔ)ٌمولون: لم ٌرجع، ٌمال: لد عمب فبلن. إذا رجع ٌماتل بعد أن ولى. لال لبٌد
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 .(ٔ). طلب المعمب حمه المظلوم"حتى تهجر فً الرواح وهاجه. . 
 .(ٕ)عن مجاهد، لوله:"}ولم ٌعمب{، لال: لم ٌرجع" 
 .(ٖ)أي: لم ٌلتفت من الفرق" لال لتادة:" 
 .(ٗ)لم ٌنتظر" لال السدي:" 
 .(٘)لم ٌرجع"لال ابن زٌد:" 
فنودي ٌا  أي:"[، ٖٔلوله تعالى:}ٌَاُموَسى أَْلبِْل َواَل تََخْؾ إِنََّن ِمَن اآْلِمنٌَِن{ ]المصص :  

 .(ٙ)"موسى: إرجع إلى حٌث كنت وال تخؾ فؤنت آمٌن من المخاوؾ
فنودي موسى: ٌا موسى ألبل إلً وال تخؾ من الذي تهرب منه }إنن من  لال الطبري:" 

 .(2)اآلمنٌن{ من أن ٌضرن، إنما هو عصان"
 .(1)أي: لد آمنت من أن ٌنالن منها مكروه وهً حٌة" لال الزجاج:"
فلما لال هللا له : } ٌَا ُموَسى أَْلبِْل َوال تََخْؾ إِنََّن ِمَن اآلِمنٌَِن { ، رجع  كثٌر:"لال ابن 

 .(5)فولؾ فً ممامه األول "
لما ألمى العصا صارت حٌة، فرعب منها وجزع، فمال هللا: }إنً ال  لال ابن زٌد:" 

ٌخاؾ لدي المرسلون{ لال: فلم ٌرعو لذلن، لال: فمال هللا له: }ألبل وال تخؾ إنن من اآلمنٌن{ 
لال: فلم ٌمؾ أٌضا على شًء من هذا حتى لال: }سنعٌدها سٌرتها األولى{، لال: فالتفت فإذا هً 

 .(ٓٔ)ؤخذها، ثم لوي بعد ذلن حتى صار ٌرسلها على فرعون وٌؤخذها"عصا كما كانت، فرجع ف
 

 المرآن
ْهِب فََذانَِن } ٌَْن َجنَاَحَن ِمَن الرَّ ٌِْر ُسوٍء َواْضُمْم إِلَ ٌَْضاَء ِمْن َؼ ٌْبَِن تَْخُرْج بَ اْسلُْن ٌََدَن فًِ َج

 [ٕٖ({ ]المصص : ٕٖوا لَْوًما فَاِسِمٌَن )بُْرَهانَاِن ِمْن َربَِّن إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَبِِه إِنَُّهْم َكانُ 
 التفسٌر: 

أدخل ٌدن فً فتحة لمٌصن المفتوحة إلى الصدر، وأخرجها تخرج بٌضاء كالثلج ِمن ؼٌر 
مرض وال برص، واضمم إلٌن ٌدن لتؤمن من الخوؾ، فهاتان اللتان أرٌتَُكهما ٌا موسى: ِمن 

ل العصا حٌة، وَجْعِل ٌدن بٌضاء تلمع من ؼ ٌر مرض وال برص، آٌتان من ربن إلى تحوُّ
 فرعون وأشراؾ لومه. إن فرعون ومؤله كانوا لوًما كافرٌن.

ٌِْر ُسوٍء{ ]المصص : }لوله تعالى:  ٌَْضاَء ِمْن َؼ ٌْبَِن تَْخُرْج بَ [، أي:" ٕٖاْسلُْن ٌََدَن فًِ َج
ِمن ؼٌر أدخل ٌدن فً فتحة لمٌصن المفتوحة إلى الصدر، وأخرجها تخرج بٌضاء كالثلج 

 .(ٔٔ)مرض وال برص"
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 .(ٔ)ٌمول: أدخل ٌدن فً لمٌصن تخرج بٌضاء من ؼٌر برص" لال الطبري:" 
أي : إذا أدخلت ٌدن فً جٌب درعن ثم أخرجتها فإنها تخرج تتؤلأل  لال ابن كثٌر:"

ٌِْر ُسوٍء { أي : من ؼٌر برص " كؤنها لطعة لمر فً لمعان البرق ; ولهذا لال : } ِمْن َؼ
(ٕ). 

 .(ٖ)لتادة، }اسلن ٌدن فً جٌبن{، أي: فً جٌب لمٌصن" عن 
ٌِْر   ٌَْضاَء ِمْن َؼ عن ابن عباس ومجاهد، ولتادة، والضحان، والسدي، لوله :"}تَْخُرْج بَ

 .(ٗ)ُسوٍء{، لال: من ؼٌر برص"
 .(٘)فؤدخلها ثم أخرجها بٌضاء من ؼٌر سوء، كؤنها فرو" لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)المصباح، فؤٌمن موسى أنه لمً ربه"فخرجت كؤنها  لال الحسن:" 
 .(2)عن ابن مسعود: "إن موسى أتى فرعون حٌن أتاه فً ذر مانمة، ٌعنً جبة صوؾ" 
ْهِب{ ]المصص : }لوله تعالى:  ٌَْن َجنَاَحَن ِمَن الرَّ [، أي:" واضمم إلٌن ٌدن َٕٖواْضُمْم إِلَ

 .(1)لتؤمن من الخوؾ"
واضمم إلٌن ٌدن من الخوؾ والفرق الذي لد نالن من معاٌنتن ما عاٌنت  لال الطبري:" 

 .(5)من هول الحٌة"
أمره علٌه السبلم ، إذا خاؾ من شًء أن ٌضم إلٌه جناحه من الرهب ،  لال ابن كثٌر:"

وهً ٌده ، فإذا فعل ذلن ذهب عنه ما ٌجده من الخوؾ. وربما إذا استعمل أحد ذلن على سبٌل 
 .(ٓٔ)االلتداء فوضع ٌدٌه على فإاده ، فإنه ٌزول عنه ما ٌجد أو ٌَخؾ ، إن شاء هللا ، وبه الثمة"

 .(ٔٔ)ن{ ههنا هو: العضد، وٌمال: الٌد كلها جناح"}جناح لال الزجاج:"
 (ٕٔ)لال ابن عباس: "}واضمم إلٌن جناحن{، لال: ٌدن" 
 .(ٖٔ)وجناحاه: الذراع. والعضد: هو الجناح. والكؾ: الٌد" لال مجاهد:" 
 .(ٗٔ)عن مجاهد، لوله: "}من الرهب{، لال: الفرق" 
 .(٘ٔ)أي: من الرعب" لال لتادة:" 
مما دخله من الفرق من الحٌة والخوؾ، ولال: ذلن الرهب، ولرأ لول  لال ابن زٌد:" 

 .(ٔ)هللا: }ٌدعوننا رؼبا ورهبا{ لال: خوفا وطمعا"
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كان موسى علٌه السبلم ، لد ُملا للبه رعبًا من فرعون ، فكان إذا رآه لال  لال مجاهد:" 
: اللهم إنً أدرأ بن فً نحره ، وأعوذ بن من شره ، ففّرغ هللا ما كان فً للب موسى علٌه 

 .(ٕ)السبلم ، وجعله فً للب فرعون ، فكان إذا رآه بال كما ٌبول الحمار"
[، أي:" فهاتان ِٕٖمْن َربَِّن إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَبِِه{ ]المصص :  فََذانَِن بُْرَهانَانِ }لوله تعالى: 

ل العصا حٌة، وَجْعِل ٌدن بٌضاء تلمع من ؼٌر مرض وال  اللتان أرٌتَُكهما ٌا موسى: ِمن تحوُّ
 .(ٖ)برص، آٌتان من ربن إلى فرعون وأشراؾ لومه"

رعون وملبه بهاتٌن }برهانان{ آٌتان بٌنتان، أي: أرسلنان إلى ف لال الزجاج:"
 .(ٗ)اآلٌتٌن"

ٌعنً : إلماءه العصا وجعلها حٌة تسعى ، وإدخاله ٌده فً جٌبه فتخرج  لال ابن كثٌر:"
دلٌبلن لاطعان واضحان على لدرة الفاعل المختار ، وصحة نبوة َمْن  -بٌضاء من ؼٌر سوء 

جرى هذا الخارق على ٌدٌه ; ولهذا لال : } إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَبِِه { أي : ولومه من الرإساء 
 .(٘)والكبراء واألتباع"

 .(ٙ)عن السدي، "}فذانن برهانان من ربن{: العصا والٌد آٌتان" 
 .(2)عن مجاهد، لوله:"}فذانن برهانان من ربن{، تبٌانان من ربن" 
 .(1)لال ابن إسحاق:" هذان برهانان" 
 .(5)"آٌتان من هللا لال ابن زٌد:" 
[، أي:" إن فرعون ومؤله كانوا ٕٖإِنَُّهْم َكانُوا لَْوًما فَاِسِمٌَن{ ]المصص : }لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)لوًما كافرٌن"
 .(ٔٔ)ٌمول: إن فرعون ومؤله كانوا لوما كافرٌن" لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)أي : خارجٌن عن طاعة هللا ، مخالفٌن لدٌن هللا " لال ابن كثٌر:"
 [:ٕٖ-5ٕفوابد اآلٌات:]

 األنبٌاء أوفٌاء فموسى لضى أوفى األجلٌن وأتمها وهو العشر. -ٔ
 مشروعٌة السفر باألهل ولد ٌحصل للمرء أنه ٌضل الطرٌك أو ٌحتاج إلى شًء وٌصبر. -ٕ
 فضل تلن البمعة التً كلم هللا تعالى فٌها موسى علٌه السبلم وهً من جبل الطور. -ٖ
 مشروعٌة حمل العصا ال سٌما للمسافر وراعً ماشٌة أو سابمها. -ٗ
 له.مشروعٌة التدرٌب على السبلح لبل استعما -٘
 ال ٌبلم على الخوؾ الطبٌعً. -ٙ
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 آٌة العصا والٌد. -2
 من خاؾ، وضع ٌده على صدره زال خوفه إن شاء هللا تعالى. -1
 التندٌد بالفسك وأهله. -5
 

 المرآن
ِمنًِّ ِلَسانًا ( َوأَِخً َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ٖٖلَاَل َرّبِ إِنًِّ لَتَْلُت ِمْنُهْم نَْفًسا فَؤََخاُؾ أَْن ٌَْمتُلُوِن )}

بُوِن ) لُنًِ إِنًِّ أََخاُؾ أَْن ٌَُكذِّ ًَ ِرْدًءا ٌَُصّدِ  [ٖٗ-ٖٖ({ ]المصص : ٖٗفَؤَْرِسْلهُ َمِع
 التفسٌر: 

لال موسى: رّبِ إنً لتلت من لوم فرعون نفًسا فؤخاؾ أن ٌمتلونً، وأخً هارون هو أفصح 
أخاطبهم به، إنً أخاؾ أن ٌكذبونً منً نطمًا، فؤرسله معً عونًا ٌصدلنً، وٌبٌن لهم عنً ما 

 فً لولً لهم: إنً أُرسلت إلٌهم.
[، أي:" لال ٖٖلَاَل َرّبِ إِنًِّ لَتَْلُت ِمْنُهْم نَْفًسا فَؤََخاُؾ أَْن ٌَْمتُلُوِن{ ]المصص : }لوله تعالى: 

موسى: رّبِ إنً لتلت من لوم فرعون نفًسا فؤخاؾ أن ٌمتلونً"
(ٔ). 

سى: رب إنً لتلت من لوم فرعون نفسا فؤخاؾ إن أتٌتهم فلم }لال{ مو لال الطبري: " 
 .(ٕ)أبن عن نفسً بحجة }أن ٌمتلون{، ألن فً لسانً عمدة، وال أبٌن معها ما أرٌد من الكبلم"

[، أي:" وأخً هارون َٖٗوأَِخً َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمنًِّ ِلَسانًا{ ]المصص : }لوله تعالى: 
 .(ٖ)هو أفصح منً نطمًا"

 .(ٗ)ٌمول: أحسن بٌانا عما ٌرٌد أن ٌبٌنه" لال الطبري: " 
 .(٘)ألن موسى كانت فى لسانه عمدة" لال أبو عبٌدة:" 
وذلن أن موسى ، علٌه السبلم ، كان فً لسانه لثؽة ، بسبب ما كان  لال ابن كثٌر:" 

تناول تلن الجمرة ، حٌن ُخٌّر بٌنها وبٌن التمرة أو الدّرة ، فؤخذ الجمرة فوضعها على لسانه ، 
ِلً فحصل فٌه شدة فً التعبٌر ; ولهذا لال : } َواْحلُْل ُعْمَدةً ِمْن ِلَسانًِ. ٌَْفمَُهوا لَْوِلً. َواْجعَْل 

[ أي :  ٕٖ - 2َٕوِزًٌرا ِمْن أَْهِلً. َهاُروَن أَِخً. اْشُدْد بِِه أَْزِري. َوأَْشِرْكهُ فًِ أَْمِري { ] طه : 
ٌإنسنً فٌما أمرتنً به من هذا الممام العظٌم ، وهو المٌام بؤعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملن 

 .(ٙ)المتكبر الجبار العنٌد"
لُنًِ{ ]المصص : }لوله تعالى:  ًَ ِرْدًءا ٌَُصّدِ [، أي:" فؤرسله معً عونًا ٖٗفَؤَْرِسْلهُ َمِع
 .(2)ٌصدلنً"
 .(1)ٌمول: عونا ٌبٌن لهم عنً ما أخاطبهم به" لال الطبري: " 
أي : وزًٌرا ومعٌنًا ومموًٌّا ألمري ، ٌصدلنً فٌما ألوله وأخبر به عن  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)هللا عز وجل ; ألن خبر اثنٌن أنجع فً النفوس من خبر واحد"
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}ِرْدءاً{، أي: معٌنا. وٌمال: لد أردأت فبلنا على عدوه وعلى ضٌعته أي  لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٔ)أكنفته وأعنته أي صرت له كنفا"

 الرداء الزٌادة، أما سمعت لول الشاعر: مسلم بن جندب:" أبً نعٌم لال: "سؤلتنافع ابن  
ٌّاً كؤنَّ ُكعُوبَه ... نوى المصب وأسمَر َخّطِ
 .(ٗ)"(ٖ) لد أردى ِذراعاً على عشر (ٕ)

 .(٘)عن مجاهد، لوله: "}فؤرسله معً ردءا ٌصدلنً{، لال: عونا" 
 .(ٙ)كً ٌصدلنً" ولال ابن عباس:" 
 .(2)ٌمول: كٌما ٌصدلنً" "لال السدي: 
 .(1)ٌعنً: عونا لكً ٌصدلنً، وهارون ٌومبذ بمصر" لال مماتل:" 
 .(5)لال ابن إسحاق:" أي: ٌبٌن لهم عنً ما أكلمهم به، فإنه ٌفهم ما ال ٌفهمون" 
 .(ٓٔ)ألن االثنٌن أحرى أن ٌصدلا من واحد" ولال ابن زٌد:" 
 .(ٔٔ)ونبا هارون ساعتبذ حٌن نبا موسى ملسو هيلع هللا ىلص" لال ابن عباس:" 
بُوِن{ ]المصص : }لوله تعالى:  [، أي:" إنً أخاؾ أن ٌكذبونً فً ٖٗإِنًِّ أََخاُؾ أَْن ٌَُكذِّ

 .(ٕٔ)لولً لهم: إنً أُرسلت إلٌهم"
 .(ٖٔ)ٌمول: إنً أخاؾ أن ال ٌصدلون على لولً لهم: إنً أرسلت إلٌكم" لال الطبري:" 
 

 المرآن
ٌُْكَما بِآٌَاتِنَا أَْنتَُما َوَمِن اتَّ  بَعَُكَما }لَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَن بِؤَِخٌَن َونَْجعَُل لَُكَما ُسْلَطانًا فاََل ٌَِصلُوَن إِلَ

 [ٖ٘({ ]المصص : ٖ٘اْلؽَاِلبُوَن )
 التفسٌر: 

ٌن بؤخٌن، ونجعل لكما حجة على فرعون ولومه فبل ٌص لون إلٌكما بسوء. لال هللا لموسى: سنمّوِ
وَمن آمن بكما المنتصرون على فرعون ولومه; بسبب آٌاتنا وما دلَّْت  -ٌا موسى وهارون-أنتما 

 علٌه من الحك.
ٌن ٖ٘لوله تعالى:}لَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَن بِؤَِخٌَن{ ]المصص :   [، أي:" لال هللا لموسى: سنمّوِ
 .(ٗٔ)بؤخٌن"
 .(ٔ)أي: سنمّوٌن به ونعٌنن" لال أبو عبٌدة:" 
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أي نموٌن ونعٌنن بؤخٌن. تمول العرب إذا أعز رجل رجبل وأعانه ومنعه  لال الطبري:" 
ممن أراده بظلم: لد شد فبلن على عضد فبلن، وهو من عاضده على أمره: إذا أعانه، ومنه لول 

 :(ٕ)ابن ممبل
 .(ٖ)عاضدتها بعتود ؼٌر معتلث ... كؤنه ولؾ عاج بات مكنونا"

أي : سنموي أمرن ، ونعز جانبن بؤخٌن ، الذي سؤلت له أن ٌكون نبٌا  لال ابن كثٌر:" 
[ ، ولال تعالى : }  ٖٙمعن. كما لال فً اآلٌة األخرى : } لَْد أُوتٌَِت ُسْإلََن ٌَا ُموَسى { ] طه : 

 . [ َٖ٘وَوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرْحَمتِنَا أََخاهُ َهاُروَن نَبًٌِّا { ] مرٌم : 
ولهذا لال بعض السلؾ : لٌس أحد أعظم ِمنَّةً على أخٌه ، من موسى على هارون ، 
علٌهما السبلم ، فإنه شفع فٌه حتى جعله هللا نبًٌّا ورسوال معه إلى فرعون وملبه، ولهذا لال هللا 

ِ َوِجًٌها { ] األحزاب :   .(ٗ)[" 5ٙتعالى فً حك موسى : } َوَكاَن ِعْنَد َّللاَّ
فآتاه هللا سإله فحل عمدة من لسانه، فؤوحى هللا إلى هارون فانطلما  عباس:"لال ابن  

 .(٘)جمٌعا إلى فرعون"
[، أي:" ونجعل لكما حجة على ٖ٘لوله تعالى:}َونَْجعَُل لَُكَما ُسْلَطانًا{ ]المصص :  

 .(ٙ)فرعون ولومه"
 .(2)ٌمول: ونجعل لكما حجة" لال الطبري:" 

 .(1)لاهرة"لال ابن كثٌر:" أي : حجة 
 .(5)عن مجاهد، لوله: "}لكما سلطانا{، حجة" 
 .(ٓٔ)السلطان: الحجة" لال السدي:" 
عن لتادة لوله: "}ونجعل لكما سلطانا بآٌاتنا{، عند أهل اإلٌمان ومعذرة، عند  
 .(ٔٔ)الناس"
ٌُْكَما{ ]المصص :    .(ٕٔ)[، أي:" فبل ٌصلون إلٌكما بسوء"ٖ٘لوله تعالى:}فبََل ٌَِصلُوَن إِلَ
 .(ٖٔ)ٌمول: " فبل ٌصل إلٌكما فرعون ولومه بسوء"لال الطبري:  
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ٌُْكَما بِآٌَاتِنَا { أي : ال سبٌل لهم إلى الوصول إلى أذاكما  لال ابن كثٌر:"  } فبَل ٌَِصلُوَن إِلَ
ُسوُل بَلِّْػ َما أُنزَل إِلَ  ٌَْن بسبب إببلؼكما آٌات هللا ، كما لال هللا تعالى لرسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: } ٌَا أٌََُّها الرَّ

ُ ٌَْعِصُمَن ِمَن النَّاِس { ] المابدة : ِمْن َربَِّن ]َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَ  [. ولال تعالى  2ٙلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ[ َوَّللاَّ
ِ َحِسٌبًا { َ َوَكفَى بِاّلِلَّ ِ َوٌَْخَشْونَهُ َوال ٌَْخَشْوَن أََحًدا إِال َّللاَّ ] األحزاب :  : } الَِّذٌَن ٌُبَلِّؽُوَن ِرَساالِت َّللاَّ

ومعٌنًا ومإًٌدا. ولهذا أخبرهما أن العالبة لهما وِلَمْن اتبعهما فً [ ، أي : وكفى باهلل ناصًرا  5ٖ
 .(ٔ)الدنٌا واآلخرة"
ٌا موسى -[، أي:" أنتما ٖ٘لوله تعالى:}بِآٌَاتِنَا أَْنتَُما َوَمِن اتَّبَعَُكَما اْلؽَاِلبُوَن{ ]المصص :  
دلَّْت علٌه من وَمن آمن بكما المنتصرون على فرعون ولومه; بسبب آٌاتنا وما  -وهارون
 .(ٕ)الحك"
ومعنى الكبلم: أنتما ومن «. ؼالبون»الباء فً لوله: }بآٌاتنا{ من صلة  لال الطبري:" 

 .(ٖ)اتبعكما الؽالبون فرعون ومآله بآٌاتنا; أي: بحجتنا وسلطاننا الذي نجعله لكما"
ُسْلَطانًا فبَل ٌَِصلُوَن لال ابن كثٌر:" ووجه ابن جرٌر على أن المعنى : }َونَْجعَُل لَُكَما 

ٌُْكَما {، ثم ٌبتدئ فٌمول : } بِآٌَاتِنَا أَْنتَُما َوَمِن اتَّبَعَُكَما اْلؽَاِلبُوَن { ، تمدٌره : أنتما وَمْن اتبعكما  إِلَ
 الؽالبون بآٌاتنا.

وال شن أن هذا المعنى صحٌح ، وهو حاصل من التوجٌه األول ، فبل حاجة إلى هذا ، 
 .(ٗ)وهللا أعلم"
كان موسى ملسو هيلع هللا ىلص لد ملا للبه رعبا من فرعون، فكان إذا رآه لال: اللهم أدرأ  لال لتادة:" 

بن فً نحره وأعوذ بن من شره ففرغ هللا ما كان فً للب موسى وجعله فً للب فرعون، فكان 
 .(٘)إذا رآه بال كما ٌبول الحمار"

 
 المرآن

ا َجاَءُهْم ُموَسى بِآٌَاتِنَا بٌَِّنَاٍت لَالُوا َما َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمْفتًَرى َوَما َسِمْعنَا بَِهَذا فًِ آبَابِ  نَا }فَلَمَّ
ِلٌَن )  [ ٖٙ({ ]المصص : ٖٙاْْلَوَّ
 التفسٌر:

فلما جاء موسى فرعون ومؤله بؤدلتنا وحججنا شاهدة بحمٌمة ما جاء به موسى ِمن عند ربه، 
الوا لموسى: ما هذا الذي جبتنا به إال سحر افترٌته كذبًا وباطبل وما سمعنا بهذا الذي تدعونا ل

 إلٌه فً أسبلفنا الذٌن مضوا لبلنا.
ا َجاَءُهْم ُموَسى بِآٌَاتِنَا بٌَِّنَاٍت{ ]المصص :   [، أي:" فلما جاء موسى ٖٙلوله تعالى:}فَلَمَّ

 .(ٙ)مة ما جاء به موسى ِمن عند ربه"فرعون ومؤله بؤدلتنا وحججنا شاهدة بحمٌ
فلما جاء موسى فرعون ومؤله بؤدلتنا وحججنا بٌنات أنها حجج  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)شاهدة بحمٌمة ما جاء به موسى من عند ربه"
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ٌخبر تعالى عن مجًء موسى وأخٌه هارون إلى فرعون وملبه ،  لال ابن كثٌر:" 
وعرضه ما آتاهما هللا من المعجزات الباهرة والدالالت الماهرة ، على صدلهما فٌما أخبر عن 

 .(ٔ)هللا عز وجل من توحٌده واتباع أوامره "
كان ٌؽلك دون فرعون ثمانون بابا فما ٌؤتً موسى بابا  لال عبدهللا بن عبٌر بن عمري:" 

 .(ٕ)منها إال انفتح، وكان ال ٌكلم أحدا حتى ٌموم بٌن ٌدٌه"
[، أي:" لالوا لموسى: ما هذا ٖٙلوله تعالى:}لَالُوا َما َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمْفتًَرى{ ]المصص :  

 (ٖ)الذي جبتنا به إال سحر افترٌته كذبًا وباطبل"
فلما جاء موسى فرعون ومؤله بؤدلتنا وحججنا بٌنات أنها حجج  لطبري: ٌمول:"لال ا 

 .(ٗ)شاهدة بحمٌمة ما جاء به موسى من عند ربه"
لالوا لموسى: ما هذا الذي جبتنا به إال سحر افترٌته من لبلن وتخرصته  لال الطبري: " 

 .(٘)كذبا وباطل"
فلما عاٌن فرعون وملإه ذلن وشاهدوه وتحمموه ، وأٌمنوا أنه من هللا ،  لال ابن كثٌر:" 

عدلوا بكفرهم وبؽٌهم إلى العناد والمباهتة ، وذلن لطؽٌانهم وتكبرهم عن اتباع الحك ، فمالوا : } 
َما َهَذا إِال ِسْحٌر ُمْفتًَرى { أي : مفتعل مصنوع. وأرادوا معارضته بالحٌلة والجاه ، فما صعد 

 .(ٙ)ذلن" معهم
ِلٌَن{ ]المصص :   [، أي:" وما سمعنا بهذا ٖٙلوله تعالى:}َوَما َسِمْعنَا بَِهَذا فًِ آبَابِنَا اأْلَوَّ

 . (2)الذي تدعونا إلٌه فً أسبلفنا الذٌن مضوا لبلنا"
الذي تدعونا إلٌه من عبادة من تدعونا إلى  {:"وما سمعنا بهذالال الطبري: ٌمول: } 

 .(1)عبادته فً أسبلفنا وآبابنا األولٌن الذٌن مضوا لبلنا"
ٌعنون : عبادة هللا وحده ال شرٌن له ، ٌمولون : ما رأٌنا أحدا من آبابنا  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)على هذا الدٌن ، ولم نر الناس إال ٌشركون مع هللا آلهة أخرى "
 

 المرآن
ِلُح }َولَاَل ُموَسى َربًِّ أَْعلَُم بَِمْن َجاَء بِاْلُهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن تَُكوُن لَهُ َعالِبَةُ الدَّاِر إِنَّهُ اَل ٌُفْ 

 [4ٖ({ ]المصص : 4ٖالظَّاِلُموَن )
 التفسٌر: 

عمبى ولال موسى لفرعون: ربً أعلم بالمحّكِ منَّا الذي جاء بالرشاد من عنده، وَمن الذي له ال
 المحمودة فً الدار اآلخرة، إنه ال ٌظفر الظالمون بمطلوبهم.

لوله تعالى:}َولَاَل ُموَسى َربًِّ أَْعلَُم بَِمْن َجاَء بِاْلُهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن تَُكوُن لَهُ َعالِبَةُ الدَّاِر{  
لرشاد من عنده، [، أي:" ولال موسى لفرعون: ربً أعلم بالمحّكِ منَّا الذي جاء با2ٖ]المصص : 

 .(ٔ)وَمن الذي له العمبى المحمودة فً الدار اآلخرة"
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}ولال موسى{ مجٌبا لفرعون: }ربً أعلم{ بالمحك منا ٌا فرعون من  لال الطبري:" 
المبطل، ومن الذي جاء بالرشاد إلى سبٌل الصواب والبٌان عن واضح الحجة من عنده، ومن 

 رة منا. الذي له العمبى المحمودة فً الدار اآلخ
لال الطبري: وهذه معارضة من نبً هللا موسى علٌه السبلم لفرعون، وجمٌل مخاطبة، 
إذ ترن أن ٌمول له: بل الذي ؼر لومه وأهلن جنوده، وأضل أتباعه أنت ال أنا، ولكنه لال: 

 .(ٕ)}ربً أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عالبة الدار{"
لال موسى ، علٌه السبلم ، مجٌبا لهم : } َربًِّ أَْعلَُم بَِمْن َجاَء بِاْلُهَدى ِمْن  لال ابن كثٌر:" 

ِعْنِدِه { ٌعنً : منً ومنكم ، وسٌفصل بٌنً وبٌنكم. ولهذا لال : } َوَمْن تَُكوُن لَهُ َعالِبَةُ الدَّاِر { أي 
 .(ٖ): النصرة والظفر والتؤٌٌد"

 .(ٗ)عالبة األمر، أي: آخره" لال أبو عبٌدة:" 
 .(٘)}عالبة الدار{، أي الجنة" عن لتادة:" 
[، أي:" إنه ال ٌظفر الظالمون 2ٖلوله تعالى:}إِنَّهُ اَل ٌُْفِلُح الظَّاِلُموَن{ ]المصص :  
 .(ٙ)بمطلوبهم"
ٌمول: إنه ال ٌنجح وال ٌدرن طلبتهم الكافرون باهلل تعالى، ٌعنً بذلن  لال الطبري:" 

 .(2)فرعون إنه ال ٌفلح وال ٌنجح لكفره به"
 .(1)عن ابن عباس لوله: "}الظالمون{، ٌمول: الكافرون" 
 .(5)أي : المشركون باهلل" لال ابن كثٌر:" 

 [:2ٖ-ٖٖفوابد اآلٌات:]
معموال به عند ألدم األمم، وجاءت الحضارة الؽربٌة فؤنكرته بٌان أن المصاص كان معروفا  -ٔ

فتجرأ الناس على سفن الدماء وإزهاق األرواح بصورة لم ٌسبك لها مثٌل فً تارٌخ البشرٌة 
 ولذلن صح أن تسمى الخسارة البشرٌة بدل الحضارة الؽربٌة.

 لفٌن.مشروعٌة طلب العون عند التكلٌؾ بما ٌشك وٌصعب من المسإولٌن المك -ٕ
مشروعٌة التلطؾ فً خطاب الجبابرة وإالنة المول لهم، بل هو مشروع مع كل من ٌدعى  -ٖ

 إلى الحك من أجل أن ٌتفهم المول وال ٌفلك علٌه باإلؼبلظ له.
 

 المرآن
ٌِْري فَؤَْولِْد ِلً  ٌِن فَاْجعَْل ِلً }َولَاَل فِْرَعْوُن ٌَاأٌََُّها اْلَمََلُ َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلٍَه َؼ ٌَاَهاَماُن َعلَى الّطِ
 [4ٖ({ ]المصص : 4َٖصْرًحا لَعَلًِّ أَطَِّلُع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِنًِّ َْلَُظنُّهُ ِمَن اْلَكاِذبٌَِن )

 التفسٌر: 
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ولال فرعون ألشراؾ لومه: ٌا أٌها المؤل ما علمت لكم من إله ؼٌري ٌستحك العبادة، فؤْشِعل لً 
على الطٌن ناًرا، حتى ٌشتد، واْبِن لً بناء عالًٌا; لعلً أنظر إلى معبود موسى الذي  -ٌا هامان-

 ٌعبده وٌدعو إلى عبادته، وإنً ألظنه فٌما ٌمول من الكاذبٌن.
[ أي:" ولال فرعون ألشراؾ 1ٖلوله تعالى:}َولَاَل فِْرَعْوُن ٌَاأٌََُّها اْلَمؤَلُ{ ]المصص :  

 .(ٔ)لومه: ٌا أٌها المؤل "
 .(ٕ)ٌمول تعالى ذكره: ولال فرعون ألشراؾ لومه وسادتهم" لال الطبري:" 
 .(ٖ)ٌعنً: األشراؾ من لومه" لال مماتل:" 
ٌِْري{ ]المصص :   [ أي:" ما علمت لكم من إله 1ٖلوله تعالى:}َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلٍَه َؼ

 .(ٗ)ؼٌري ٌستحك العبادة"
 .(٘)هذا المول من فرعون كفر" لال مماتل:" 
ٌخبر تعالى عن كفر فرعون وطؽٌانه وافترابه فً دعوى اإللهٌة لنفسه  لال ابن كثٌر:" 
كما لال تعالى : } فَاْستََخؾَّ لَْوَمهُ فَؤََطاُعوهُ إِنَُّهْم َكانُوا لَْوًما فَاِسِمٌَن { ]  -لعنه هللا  -المبٌحة 

ملة عمولهم [ ، وذلن ألنه دعاهم إلى االعتراؾ له باإللهٌة ، فؤجابوه إلى ذلن ب ٗ٘الزخرؾ : 
ٌِْري { ، ]و[ ) ( لال تعالى ٔوسخافة أذهانهم ; ولهذا لال : } ٌَا أٌََُّها اْلَمؤل َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلٍَه َؼ

ُ نََكاَل اآلِخَرةِ َواألولَى * إِنَّ  فًِ إخبارا عنه : } فََحَشَر فَنَاَدى * فَمَاَل أَنَا َربُُّكُم األْعلَى * فَؤََخَذهُ َّللاَّ
[ ٌعنً : أنه جمع لومه ونادى فٌهم بصوته  ٕٙ - ِٖٕلَن لَِعْبَرةً ِلَمْن ٌَْخَشى { ] النازعات : ذَ 

حا لهم بذلن ، فؤجابوه سامعٌن مطٌعٌن. ولهذا انتمم هللا تعالى منه ، فجعله عبرة  العالً ُمَصّرِ
ٌِْري  لؽٌره فً الدنٌا واآلخرة ، وحتى إنه واجه موسى الكلٌم بذلن فمال : } لَبِنِ  اتََّخْذَت إِلًَها َؼ

 .(ٙ)[" 5ٕألْجعَلَنََّن ِمَن اْلَمْسُجونٌَِن { ] الشعراء : 
}َولَاَل فِْرَعْوُن{ متجربا على ربه، ومموها على لومه السفهاء، أخفاء  لال السعدي:" 

ٌِْري{ أي: أنا وحدي، إل هكم ومعبودكم، ولو كان ثَمَّ العمول: }ٌَا أٌََُّها اْلَمؤل َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلٍَه َؼ
إله ؼٌري، لعلمته، فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون!، حٌث لم ٌمل " ما لكم من إله ؼٌري 
ٌِْري{ وهذا، ألنه عندهم، العالم الفاضل، الذي مهما  " بل تورع ولال: }َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِلٍَه َؼ

 .(2)لال فهو الحك، ومهما أمر أطاعوه"
لما لال فرعون: ما علمت لكم من إله ؼٌري لال جبرٌل علٌه السبلم:  ابن عباس:" لال 

ٌا رب، طؽى عبدن، فؤذن لً فً هبلكه لال: ٌا جبرٌل، هو عبدي ولن ٌبمنً، له أجل لد أجلته 
 .(1)ٌجًء ذلن األجل، فلما لال: أنا ربكم األعلى. لال: ٌا جبرٌل.. سبمت دعوتن"

ٌِن فَاْجعَْل ِلً َصْرًحا{ ]المصص :  لوله تعالى:}فَؤَْولِدْ   [ أي:" 1ِٖلً ٌَاَهاَماُن َعلَى الّطِ
 .(5)على الطٌن ناًرا، حتى ٌشتد، واْبِن لً بناء عالًٌا" -ٌا هامان-فؤْشِعل لً 
 .(ٓٔ)ٌمول: فاعمل لً آجرا فابن لً باآلجر بناء" لال الطبري:" 
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وكان فرعون أول من  -اللبن آجرا ٌمول: أولد النار على الطٌن حتى ٌصٌر لال مماتل:" 
 .(ٔ)}فاجعل لً صرحا{، ٌعنً: لصرا طوٌبل" -طبخ األجر وبناء

أي : أمر وزٌره هامان ومدبر رعٌته ومشٌر دولته أن ٌولد له على  لال ابن كثٌر:" 
كما لال فً اآلٌة األخرى :  -الطٌن ، لٌتخذ له آُجّرا لبناء الصرح ، وهو المصر المنٌؾ الرفٌع 

 لَاَل فِْرَعْوُن ٌَا َهاَماُن اْبِن ِلً َصْرًحا لَعَلًِّ أَْبلُُػ األْسبَاَب. أَْسبَاَب السََّمَواِت فَؤَطَِّلَع إِلَى إِلَهِ } وَ 
ٌُْد فِْرعَ  إاِل  ْونَ ُموَسى َوإِنًِّ ألُظنُّهُ َكاِذبًا َوَكَذِلَن ُزٌَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعِن السَّبٌِِل َوَما َك

[ ، وذلن ألن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ٌَُر فً الدنٌا بناء  2ٖ،  ٖٙفًِ تَبَاٍب { ] ؼافر : 
أعلى منه ، إنما أراد بهذا أن ٌظهر لرعٌته تكذٌب موسى فٌما زعمه من دعوى إله ؼٌر 

 .(ٕ)فرعون"
 .(ٖ)"الصرح: كل بناء متسع مرتفع لال الزجاج:" 
فؤولد لً ٌا هامان على الطٌن{، لال: الطٌن المطبوخ الذي ٌولد عن ابن زٌد، لوله:"} 

علٌه هو من طٌن ٌبنون به البنٌان. }فاجعل لً صرحا{، لال: الصرح البنٌان فؤمره أن 
 .(ٗ)ٌرفعه"
عن مجاهد لوله: "}فؤولد لً ٌا هامان على الطٌن{، لال: على المدر، ٌكون لبنا  
 .(٘)مطبوخا"
 .(ٙ)من طبخ اآلجر وصنع له الصرح"لال لتادة:" وكان أول  
 .(2)لال ابن جرٌج: "أول من أمر بصنعة اآلجر وبنى به فرعون" 
[ أي:" لعلً أنظر إلى معبود 1ٖلوله تعالى:}لَعَلًِّ أَطَِّلُع إِلَى إِلَِه ُموَسى{ ]المصص :  

 .(1)موسى الذي ٌعبده وٌدعو إلى عبادته"
ٌمول: }لعلً{ "انظر إلى معبود موسى، الذي ٌعبده، وٌدعو إلى  لال الطبري:

 .(5)عبادته"
وظن فرعون أنه ٌتهٌؤ له أن ٌبلػ بصرحه نحو السماء فٌرى السماء وما  لال الزجاج:"

 .(ٓٔ)فٌها"
خبث الموارٌر، فكان الرجل ال ٌستطٌع المٌام علٌه  (ٔٔ)فبنى، وكان مبلطة لال مماتل:" 

 .(ٕٔ)مخافة أن تنسفه الرٌح"
لال السدي: "فلما بنى له الصرح ارتمى فوله فؤمر بنشابه، فرمى بها نحو السماء فردت  

 .(ٔ)إلٌه وهً متلطخة دماء، لال: لتلت إله موسى"
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[ أي:" وإنً ألظنه فٌما ٌمول من 1ٖ]المصص : لوله تعالى:}َوإِنًِّ أَلَُظنُّهُ ِمَن اْلَكاِذبٌَِن{  
 .(ٕ)الكاذبٌن"
}وإنً ألظنه{ فٌما ٌمول من أن له معبودا ٌعبده فً السماء، وأنه  لال الطبري: ٌمول:" 

هو الذي ٌإٌده وٌنصره، وهو الذي أرسله إلٌنا من الكاذبٌن; فذكر لنا أن هامان بنى له الصرح، 
 .(ٖ)"فارتمى فوله
أي : فً لوله إن ثَّم ربًّا ؼٌري ، ال أنه كذبه فً أن هللا أرسله ; ألنه لم  "لال ابن كثٌر: 

 .(ٗ)ٌكن ٌعترؾ بوجود الصانع "
: ضرب ٌكون شكا وٌمٌنا. ولول فرعون: }وإنً -فً اللؽة-« الظن» لال الزجاج:"

على  ألظنه{ اعتراؾ بؤنه شان، وأنه لم ٌتٌمن أن موسى كاذب، ففً هذا بٌان أنه لد كفر بموسى
ؼٌر ٌمٌن أنه لٌس بنبً، ولد ولع فً نفسه أنه نبً، ألن اآلٌات التً هً النبوة ال ٌجهلها ذو 
فطرة، ولوله فً ؼٌر هذا الموضع: }لَمَْد َعِلْمَت َما أَْنَزَل َهُإاَلِء إاِلَّ َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض 

 .(٘)الحجة الماطعة" [. دلٌل على أنه لد ألزم فرعونٕٓٔبََصابَِر{ ]اإلسراء : 
الظن: هنا شن، فكفر على الشن، ألنه لد رأى من البراهٌن ما ال ٌخٌل  لال المرطبً:" 

 .(ٙ)على ذي فطرة"
فانظر هذه الجراءة العظٌمة على هللا، التً ما بلؽها آدمً، كذب موسى،  لال السعدي:" 

وادَّعى أنه إله، ونفى أن ٌكون له علم باإلله الحك، وفعل األسباب، لٌتوصل إلى إله موسى، وكل 
هذا تروٌج، ولكن العجب من هإالء المؤل الذٌن ٌزعمون أنهم كبار المملكة، المدبرون لشبونها، 

لرجل بعمولهم، واستخؾ أحبلمهم، وهذا لفسمهم الذي صار صفة راسخة فٌهم. كٌؾ لعب هذا ا
فسد دٌنهم، ثم تبع ذلن فساد عمولهم، فنسؤلن اللهم الثبات على اإلٌمان، وأن ال تزٌػ للوبنا بعد إذ 

 .(2)هدٌتنا، وتهب لنا من لدنن رحمة إنن أنت الوهاب"
 

 المرآن
ٌْنَا اَل ٌُْرَجعُوَن ) ٌِْر اْلَحّكِ َوَظنُّوا أَنَُّهْم إِلَ ({ ]المصص : 4ٖ}َواْستَْكبََر ُهَو َوُجنُوُدهُ فًِ اْْلَْرِض بِؽَ

ٖ4 ] 
 التفسٌر:

بؽٌر الحك عن تصدٌك موسى واتِّباعه على ما « مصر»واستعلى فرعون وجنوده فً أرض 
 ون.دعاهم إلٌه، وحسبوا أنهم بعد مماتهم ال ٌبعث

{ ]المصص :   ٌِْر اْلَحّكِ [، أي:" 5ٖلوله تعالى:}َواْستَْكبََر ُهَو َوُجنُوُدهُ فًِ اأْلَْرِض بِؽَ
بؽٌر الحك عن تصدٌك موسى واتِّباعه على ما « مصر»واستعلى فرعون وجنوده فً أرض 

 .(1)دعاهم إلٌه"

                                                                                                                                                                      



ٔٙ2 
 

}واستكبر{ فرعون }وجنوده{ فً أرض مصر عن تصدٌك موسى  لال الطبري: ٌمول:" 
واتباعه على ما دعاهم إلٌه من توحٌد هللا، واإللرار بالعبودٌة له بؽٌر الحك، ٌعنً تعدٌا وعتوا 

 .(ٔ)على ربهم"
 .(ٕ)أي : طؽوا وتجبروا ، وأكثروا فً األرض الفساد" لال ابن كثٌر:" 
أي: تعظم }هو وجنوده{ عن اإلٌمان بموسى، أي: لم تكن له حجة تدفع  لال المرطبً:" 

 .(ٖ)"ما جاء به موسى
استكبروا على عباد هللا، وساموهم سوء العذاب، واستكبروا على رسل  لال السعدي:" 

 .(ٗ)هللا، وما جاءوهم به من اآلٌات، فكذبوها، وزعموا أن ما هم علٌه أعلى منها وأفضل"
ٌْنَا اَل ٌُْرَجعُوَن{ ]المصص : لوله   [، أي:" وحسبوا أنهم بعد 5ٖتعالى:}َوَظنُّوا أَنَُّهْم إِلَ

 .(٘)مماتهم ال ٌبعثون"
ٌمول: وحسبوا أنهم بعد مماتهم ال ٌبعثون، وال ثواب، وال عماب، فركبوا  لال الطبري: " 

 .(ٙ)الهم الخبٌثة"أهواءهم، ولم ٌعلموا أن هللا لهم بالمرصاد، وأنه لهم مجاز على أعم
 .(2)"أي: توهموا أنه ال معاد وال بعث لال المرطبً:" 
 .(1)واعتمدوا أنه ال معاد وال لٌامة " لال ابن كثٌر:أي: " 
تجرأوا، وإال فلو علموا، أو ظنوا أنهم ٌرجعون إلى هللا، لما كان منهم ما  لال السعدي:" 
 .(5)كان"

  .(ٓٔ)فً المرآن، فهو ٌمٌن"« ظن»ما كان من  لال مجاهد:" 
، بفتح «ال ٌرجعون»ولرأ نافع وابن محٌصن وشٌبة وحمٌد وٌعموب وحمزة والكسابً: 

 .(ٔٔ)الٌاء وكسر الجٌم على أنه مسمى الفاعل
 

 المرآن
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ   [ٓٗ({ ]المصص : ٓٗالظَّاِلِمٌَن )}فَؤََخْذنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَبَْذنَاُهْم فًِ اْلٌَّمِ فَاْنُظْر َك

 التفسٌر: 
كٌؾ كان  -أٌها الرسول-فؤخذنا فرعون وجنوده، فؤلمٌناهم جمٌعًا فً البحر وأؼرلناهم، فانظر 

 نهاٌة هإالء الذٌن ظلموا أنفسهم، فكفروا بربهم؟
{ ]المصص :   ، أي:" فؤخذنا فرعون [ٓٗلوله تعالى:}فَؤََخْذنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَبَْذنَاُهْم فًِ اْلٌَّمِ

 .(ٕٔ)وجنوده، فؤلمٌناهم جمٌعًا فً البحر وأؼرلناهم"
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ٌمول: " فجمعنا فرعون وجنوده من المبط، فؤلمٌناهم جمٌعهم فً البحر لال الطبري:  
 .(ٔ)فؽرلناهم فٌه"
  .(ٕ)أي : أؼرلناهم فً البحر فً صبٌحة واحدة ، فلم ٌبك منهم أحد" لال ابن كثٌر:" 
  
 .(ٖ)"وكانوا ألفً ألؾ وستمابة ألؾ، طرحناهم فً البحر المالح المرطبً:"لال  

فرعون  ، وهو الذي ؼرق فٌه«إٌساؾ»الٌم: البحر وهو الذي ٌمال له:  لال الزجاج:"
 .(ٗ)وجنوده بناحٌة مصر"

 .(٘)من وراء مصر، ففرلهم هللا فٌه"« إساؾ»الٌم: بحر ٌمال له:  لال لتادة:" 
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ الظَّاِلِمٌَن{ ]المصص : لوله   أٌها -[، أي:" فانظر ٓٗتعالى:}فَاْنُظْر َك
 .(ٙ)كٌؾ كان نهاٌة هإالء الذٌن ظلموا أنفسهم، فكفروا بربهم؟" -الرسول
ٌمول: " فانظر ٌا دمحم بعٌن للبن: كٌؾ كان أمر هإالء الذٌن ظلموا أنفسهم لال الطبري:  

على رسوله نصٌحته، ألم نهلكهم فنورث دٌارهم وأموالهم أولٌاءنا، فكفروا بربهم، وردوا 
ونخولهم ما كان لهم من جنات وعٌون وكنوز، وممام كرٌم، بعد أن كانوا مستضعفٌن، تمتل 
أبناإهم، وتستحٌا نساإهم، فإنا كذلن بن وبمن آمن بن وصدلن فاعلون مخولون وإٌاهم دٌار من 

الحك وأموالهم، ومهلكوهم لتبل بالسٌؾ، سنة هللا فً الذٌن  كذبن، ورد علٌن ما أتٌتهم به من
  .(2)خلوا من لبل"
كانت شر العوالب وأخسرها عالبة أعمبتها العموبة الدنٌوٌة المستمرة،  لال السعدي:" 

 .(1)المتصلة بالعموبة األخروٌة"
 

 المرآن
ةً ٌَْدُعوَن إِلَى النَّاِر َوٌَْوَم   [ٔٗ({ ]المصص : ٔٗاْلِمٌَاَمِة اَل ٌُْنَصُروَن )}َوَجعَْلنَاُهْم أَبِمَّ

 التفسٌر: 
وجعلنا فرعون ولومه لادة إلى النار، ٌَمتدي بهم أهل الكفر والفسك، وٌوم المٌامة ال ٌنصرون; 

 وذلن بسبب كفرهم وتكذٌبهم رسول ربهم وإصرارهم على ذلن.
ةً ٌَْدُعوَن إِلَى ال  [، أي:" وجعلنا فرعون ٔٗنَّاِر{ ]المصص : لوله تعالى:}َوَجعَْلنَاُهْم أَبِمَّ

 .(5)ولومه لادة إلى النار، ٌَمتدي بهم أهل الكفر والفسك"
وجعلنا فرعون ولومه أبمة ٌؤتم بهم أهل العتو على هللا والكفر به،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٓٔ)ٌدعون الناس إلى أعمال أهل النار"
أي : لمن سلن وراءهم وأخذ بطرٌمتهم ، فً تكذٌب الرسل وتعطٌل  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)الصانع"
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أي:جعلناهم زعماء ٌتبعون على الكفر، فٌكون علٌهم وزرهم ووزر من  لال المرطبً:" 
اتبعهم حتى ٌكون عمابهم أكثر. ولٌل: جعل هللا المؤل من لومه رإساء السفلة منهم، فهم ٌدعون 

ؤتم بهم ذوو العبر وٌتعظ بهم أهل البصابر. }ٌدعون إلى النار{ أي: إلى إلى جهنم. ولٌل: أبمة ٌ
 .(ٕ)"النار  عمل أهل
أي: جعلنا فرعون ومؤله من األبمة الذٌن ٌمتدي بهم وٌمشً خلفهم إلى  لال السعدي:" 

 .(ٖ)دار الخزي والشماء"
 .(ٗ)لال مجاهد:" جعلهم هللا أبمة ٌدعون إلى المعاصً" 

 .(٘)أي: من اتبعهم فهو فً النار" لال الزجاج:"
  .(ٙ)"واإلمام ٌكون فى الخٌر وفى الشر لال أبو عبٌدة:" 
عن ابن عباس:" وال تجعلنا أبمة ضبللة، ألنه لال ألهل السعادة: }وجعلناهم أبمة ٌهدون  

 .(2)بؤمرنا{، ولال ألهل الشماوة: }وجعلناهم أبمة ٌدعون إلى النار{"
[، أي:" وٌوم المٌامة ال ٔٗاْلِمٌَاَمِة اَل ٌُْنَصُروَن{ ]المصص : لوله تعالى:}َوٌَْوَم  

 .(1)ٌنصرون; وذلن بسبب كفرهم وتكذٌبهم رسول ربهم وإصرارهم على ذلن"
وٌوم المٌامة ال ٌنصرهم إذا عذبهم هللا ناصر، ولد كانوا فً الدنٌا  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(5)ٌتناصرون، فاضمحلت تلن النصرة ٌومبذ"
  .(ٓٔ)أي: ال ناصر لهم وال عاصم من عذاب هللا" لال الزجاج:"

أي : فاجتمع علٌهم خزي الدنٌا موصوال بذل اآلخرة ، كما لال تعالى :  لال ابن كثٌر:" 
  .(ٔٔ)[" ٖٔ} أَْهلَْكنَاُهْم فبَل نَاِصَر لَُهْم { ] دمحم : 

 
 المرآن

ْنٌَا لَْعنَةً   [ٕٗ({ ]المصص : َٕٗوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْمبُوِحٌَن )}َوأَتْبَْعنَاُهْم فًِ َهِذِه الدُّ
 التفسٌر: 

وأتبعنا فرعون ولومه فً هذه الدنٌا خزًٌا وؼضبًا منا علٌهم، وٌوم المٌامة هم من المستمذرة 
 أفعالهم، المبعدٌن عن رحمة هللا.

ْنٌَا لَْعنَةً   [، أي:" وأتبعنا فرعون ولومه ٕٗ{ ]المصص : لوله تعالى:}َوأَتْبَْعنَاُهْم فًِ َهِذِه الدُّ
 .(ٕٔ)فً هذه الدنٌا خزًٌا وؼضبًا منا علٌهم"
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وألزمنا فرعون ولومه فً هذه الدنٌا خزٌا وؼضبا منا علٌهم،  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)فحتمنا لهم فٌها بالهبلن والبوار والثناء السٌا"

أي: أمرنا العباد بلعنهم فمن ذكرهم لعنهم. ولٌل: أي: ألزمناهم اللعن أي  لال المرطبً:" 
 .(ٕ)البعد عن الخٌر"

أي : وشرع هللا لعنتهم ولعنة َملكهم فرعون على ألسنة المإمنٌن من  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)عباده المتبعٌن رسله ، وكما أنهم فً الدنٌا ملعونون على ألسنة األنبٌاء وأتباعهم كذلن"

أي: وأتبعناهم، زٌادة فً عموبتهم وخزٌهم، فً الدنٌا لعنة، ٌلعنون، ولهم  لال السعدي:" 
عند الخلك الثناء المبٌح والممت والذم، وهذا أمر مشاهد، فهم أبمة الملعونٌن فً الدنٌا 

 .(ٗ)وممدمتهم"
الدنٌا  عن لتادة: "}وأتبعناهم فً هذه الدنٌا لعنة وٌوم المٌامة{، لال: لعنوا فًوروي  

 .(٘)واآلخرة، لال: هو كموله: }وأتبعوا فً هذه لعنة وٌوم المٌامة ببس الرفد المرفود{"
 .(ٙ)عن ابن جرٌج، لوله: "}وأتبعناهم فً هذه الدنٌا لعنة وٌوم المٌامة{، لعنة أخرى"و 
م المٌامة هم من [، أي:" وٌوٕٗلوله تعالى:}َوٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْمبُوِحٌَن{ ]المصص :  

 .(2)المستمذرة أفعالهم، المبعدٌن عن رحمة هللا"
 .(1)"المهلكٌن لال أبو عبٌدة:أي: " 
أي: من المهلكٌن الممموتٌن، ولٌل: من المبعدٌن. ٌمال: لبحه هللا، أي:  لال المرطبً:" 

 .(5)نحاه من كل خٌر"
ٌمول: "هم من الموم الذٌن لبحهم هللا، فؤهلكهم بكفرهم  {:ُهْم ِمَن اْلَمْمبُوِحٌنَ لال الطبري: } 

 .(ٓٔ)بربهم، وتكذٌبهم رسوله موسى علٌه السبلم، فجعلهم عبرة للمعتبرٌن، وعظة للمتعظٌن"
أي:]من[ المبعدٌن، المستمذرة أفعالهم. الذٌن اجتمع علٌهم ممت هللا، وممت  لال السعدي:" 

 .(ٔٔ)خلمه، وممت أنفسهم"
وأهل النار ممبوحون مشوهون، سود، زرق، حبن، كؤن رءوسهم آجام  لال بحبى:" 

المصب، كالحون، شفة أحدهم السفلى سالطة على صدره، وشفته العلٌا لالصة لد ؼطت وجهه، 
رأس أحدهم مثل الجبل العظٌم، وضرسه مثل أحد، وأنٌابه كالصٌاصً، وهً الجبال ، وؼلظ 

ٌشتد الدود ما بٌن جلده ولحمه كما ٌشتد الوحوش جلده سبعون ذراعا، وبعضهم ٌمول أربعون، 
 .(ٕٔ)فً البرٌة، وفخذه مسٌرة ٌومٌن"
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لم ٌبعث نبً بعد فرعون إال لعن على لسانه، وٌوم المٌامة ترفد لعنة أخرى  لال السدي:" 
 .(ٔ)فً النار"

 
 المرآن

ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِد َما أَْهلَْكنَا  اْلمُُروَن اْْلُولَى بََصابَِر ِللنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمةً لَعَلَُّهْم }َولَمَْد آتَ
 [ٖٗ({ ]المصص : ٌَٖٗتََذكَُّروَن )
 التفسٌر: 

كموم نوح وعاد وثمود ولوم -ولمد آتٌنا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا األمم التً كانت من لبله 
ٌبصرون بها ما ٌنفعهم وما ٌضرهم، فٌها بصابر لبنً إسرابٌل،  -« مدٌن»لوط وأصحاب 

 وفٌها رحمة لمن عمل بها منهم; لعلهم ٌتذكرون نِعَم هللا علٌهم، فٌشكروه علٌها، وال ٌكفروه.
ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِد َما أَْهلَْكنَا اْلمُُروَن اأْلُولَى{ ]المصص :   [، ٖٗلوله تعالى:}َولَمَْد آتَ

 .(ٕ)توراة من بعد ما أهلكنا األمم التً كانت من لبله"أي:" ولمد آتٌنا موسى ال
}ولمد آتٌنا موسى{ التوراة }من بعد ما أهلكنا{ األمم التً كانت  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٖ)لبله، كموم نوح وعاد وثمود ولوم لوط وأصحاب مدٌن"
فكان خاتمة إهبلن المرون بالعذاب فً الدنٌا أن جعل المكذبٌن بموسى  لال الزجاج:"

  .(ٗ)علٌه السبلم" الذٌن عدوا فً السبت لردة خاسبٌن عند تكذٌبهم بموسى
[، أي:" فٌها بصابر لبنً إسرابٌل، ٌبصرون ٖٗلوله تعالى:}بََصابَِر ِللنَّاِس{ ]المصص :  

 .(٘)بها ما ٌنفعهم وما ٌضرهم"
 .(ٙ)ٌمول: ضٌاء لبنً إسرابٌل فٌما بهم إلٌه الحاجة من أمر دٌنهم" الطبري: "لال  
 .(2)أي: آتٌناه الكتاب بصابر. أي: لٌتبصروا" لال المرطبً:" 

أي: هذه ، أي: مبٌنا للناس، المعنى: ولمد آتٌنا موسى الكتاب بصابر للناس لال الزجاج:"
 .(1)حال إٌتابنا إٌاه الكتاب مبٌنا نبٌنه للناس"

أي: كتاب هللا، الذي أنزله على موسى، فٌه بصابر للناس، أي: أمور  لال السعدي:" 
 .(5)ٌبصرون بها ما ٌنفعهم، وما ٌضرهم، فتموم الحجة على العاصً، وٌنتفع بها المإمن"

هدى من الضبللة، ورحمة [، أي:" وفٌها ٖٗلوله تعالى:}َوُهًدى َوَرْحَمةً{ ]المصص :  
 .(ٓٔ)"لمن آمن بها
 .(ٔٔ)ٌمول: وبٌانا لهم ورحمة لمن عمل به منهم" لال الطبري: " 
 .(ٔ)}وهدى{، أي: من الضبللة لمن عمل بها }ورحمة{ لمن آمن بها " لال المرطبً:" 
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 .(ٕ)فتكون رحمة فً حمه، وهداٌة له إلى الصراط المستمٌم" لال السعدي:" 
[، أي:" لعلهم ٌتذكرون نِعَم هللا علٌهم، ٖٗلوله تعالى:}لَعَلَُّهْم ٌَتََذكَُّروَن{ ]المصص :  

 .(ٖ)فٌشكروه علٌها، وال ٌكفروه"
 .(ٗ)ٌمول: لٌتذكروا نعم هللا بذلن علٌهم، فٌشكروه علٌها وال ٌكفروا" لال الطبري: "

أي: لٌذكروا هذه النعمة فٌمموا على إٌمانهم فً الدنٌا، وٌثموا بثوابهم فً  لال المرطبً:" 
 .(٘)اآلخرة"

أبً سعٌد الخدري، لال: ما أهلن هللا لوما بعذاب من السماء وال من األرض بعد ما عن 
أنزلت التوراة على وجه األرض ؼٌر المرٌة التً مسخوا لردة، ألم تر أن هللا ٌمول: }ولمد آتٌنا 
 .(ٙ)موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا المرون األولى بصابر للناس وهدى ورحمة لعلهم ٌتذكرون{"

 [:ٖٗ-1ٖاآلٌات:] فوابد
 بٌان أن فرعون كان على علم بؤنه عبد مربوب هلل وأن هللا هو رب العالمٌن. -ٔ
 تمرٌر صفة العلو واالستكبار لفرعون وأنه كان من العالٌن. -ٕ
 بٌان كٌؾ تكون عالبة الظلمة دماراً وفساداً. -ٖ
 إلٌها وهم ال ٌشعرون.دعاة الدعارة والخنا والضبلل والشرن أبمة أهل النار ٌدعون  -ٗ
 بٌان إفضال هللا تعالى على بنً إسرابٌل بإنزال التوراة فٌهم كتاباً كله بصابر وهدى ورحمة. -٘
 
 

 المرآن
ٌْنَا إِلَى ُموَسى اْْلَْمَر َوَما ُكْنَت ِمَن الشَّاِهِدٌَن ) ِ إِْذ لََض ًّ ({ ]المصص ٗٗ}َوَما ُكْنَت بَِجانِِب اْلؽَْربِ

 :ٗٗ] 
 التفسٌر: 
بجانب الجبل الؽربً من موسى إذ كلَّفناه أَْمرنا ونَْهٌنا، وما كنت من  -أٌها الرسول-وما كنت 

 الشاهدٌن لذلن، حتى ٌمال: إنه وصل إلٌن من هذا الطرٌك.
ٌْنَا إِلَى ُموَسى اأْلَْمَر{ ]المصص :   ِ إِْذ لََض ًّ [، ٗٗلوله تعالى:}َوَما ُكْنَت بَِجانِِب اْلؽَْربِ

 .(2)بجانب الجبل الؽربً من موسى إذ كلَّفناه أَْمرنا ونَْهٌنا" -أٌها الرسول-ت أي:" وما كن
ٌعنً : ٌا دمحم ، ما كنت بجانب الجبل الؽربً الذي كلم هللا موسى من  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)الشجرة التً هً شرلٌة على شاطا الوادي"
: }وما كنت{ ٌا دمحم }بجانب{ ؼربً الجبل، ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال الطبري:" 

 .(5)إذ فرضنا إلى موسى األمر فٌما ألزمناه ولومه، وعهدنا إلٌه من عهد"
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، «الؽربً»}جانب البر{، ٌعنً: ناحٌة البر الؽربً باألرض الممدسة، و لال مماتل:" 
ٌعنً: ؼربً الجبل حٌث تؽرب الشمس. }إذ لضٌنا إلى موسى األمر{، ٌمول: إذ عهدنا إلى 

 .(ٔ)"موسى الرسالة إلى فرعون ولومه
 عن لتادة، لوله: "}وما كنت{ ٌا دمحم }بجانب الؽربً{، ٌمول: بجانب ؼربً الجبل }إذ 

 .(ٕ)لضٌنا إلى موسى األمر{"
 .(ٖ)"}بجانب الؽربً{: ٌعنً: جببل لرٌبا كان" لال لتادة: 
عن أبً زرعة بن عمرو، لال: "إنكم أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لد أجبتم لبل أن تسؤلوا، ولرأ: }وما  

 .(ٗ)كنت بجانب الؽربً إذ لضٌنا إلى موسى األمر{"
[، أي:" وما كنت من الشاهدٌن ٗٗالشَّاِهِدٌَن{ ]المصص :  لوله تعالى:}َوَما ُكْنَت ِمنَ  

 .(٘)لذلن، حتى ٌمال: إنه وصل إلٌن من هذا الطرٌك"
 .(ٙ)ٌمول: وما كنت لذلن من الشاهدٌن" لال الطبري:" 
 .(2)} َوَما ُكْنَت ِمَن الشَّاِهِدٌَن { لذلن" لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
ٌِْهمْ  ٌِْهُم اْلعُُمُر َوَما ُكْنَت ثَاِوًٌا فًِ أَْهِل َمْدٌََن تَتْلُو َعلَ  آٌَاتِنَا َولَِكنَّا }َولَِكنَّا أَْنَشؤْنَا لُُرونًا فَتََطاَوَل َعلَ

 [ ٘ٗ({ ]المصص : ُ٘ٗكنَّا ُمْرِسِلٌَن )
 التفسٌر:

هللا، وتركوا أمره، وما كنت ولكنا خلمنا أمًما من بعد موسى، فمكثوا زمنًا طوٌبل فنسوا عهد 
تمرأ علٌهم كتابنا، فتعرؾ لصتهم وتخبر بها، ولكن ذلن الخبر الذي « مدٌن»ممًٌما فً أهل 

 جبت به عن موسى وحً، وشاهد على رسالتن.
[، أي:" ولكنا خلمنا أمًما من بعد ٘ٗلوله تعالى:}َولَِكنَّا أَْنَشؤْنَا لُُرونًا{ ]المصص :  
 .(1)موسى"
 .(5)السدي، "}أنشؤنا{: خلمنا"عن  
 .(ٓٔ)"ٌعنً: خلفنا لرونا لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)ولكنا خلمنا أمما فؤحدثناها من بعد ذلن" لال الطبري:أي:" 
ولكن هللا سبحانه وتعالى أوحى إلٌن ذلن، لٌجعله حجة وبرهانًا على  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)لرون لد تطاول عهدها ، ونَُسوا ُحَجج هللا علٌهم ، وما أوحاه إلى األنبٌاء المتمدمٌن "
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 .(ٔ)«"مابة سنة»عبد هللا بسر لال: "للت: ٌا رسول هللا، كم المرن؟ لال: 
 .(ٕ)عشرون ومابة سنة"عن زرارة بن أوفى، لال: "المرن:  
 .(ٖ)لال لتادة:" المرن سبعون سنة" 
 .(ٗ)لال الحسن:" المرن: ستون سنة" 
 .(٘)لال إبراهٌم:" المرن أربعون سنة" 
 .(ٙ)عن مالن بن دٌنار، لال: "سؤلت الحسن، عن المرن، فمال: عشرون سنة" 
ٌِْهُم اْلعُُمُر{ ]المصص :   ي:" فمكثوا زمنًا طوٌبل فنسوا [، أ٘ٗلوله تعالى:}فَتََطاَوَل َعلَ

 .(2)عهد هللا وتركوا أمره"
ٌِْهْم آٌَاتِنَا{ ]المصص :   [، أي:" وما ٘ٗلوله تعالى:}َوَما ُكْنَت ثَاِوًٌا فًِ أَْهِل َمْدٌََن تَتْلُو َعلَ

 .(1)تمرأ علٌهم كتابنا، فتعرؾ لصتهم وتخبر بها"« مدٌن»كنت ممًٌما فً أهل 
 .(5)"ٌعنً: تشهد مدٌن فتمرأ على أهل مكة أمرهم لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)ٌمول: وما كنت ممٌما فً أهل مدٌن" لال الطبري: " 
أي : وما كنت ممٌما فً أهل مدٌن تتلو علٌهم آٌاتنا ، حٌن أْخبرَت عن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)نبٌها شعٌب ، وما لال لمومه ، وما ردُّوا علٌه "
 .(ٕٔ)الثاوي: الممٌم" لال ابن زٌد:" 
 .(ٖٔ)سعٌد بن جبٌر، لوله:"}آٌاتنا{، ٌعنً: المرآن"عن  
[، أي:" ولكن ذلن الخبر الذي جبت به ٘ٗلوله تعالى:}َولَِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلٌَن{ ]المصص :  

  .(ٗٔ)عن موسى وحً، وشاهد على رسالتن"
 .(٘ٔ)أي : ولكن نحن أوحٌنا إلٌن ذلن ، وأرسلنان للناس رسوال " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙٔ)"ٌعنً: أرسلنان إلى أهل مكة لتخبرهم بؤمر مدٌن لال مماتل:" 
عن أبً أمامة لال: للت: "ٌا رسول هللا، كم األنبٌاء؟ لال: مابة ألؾ وأربعة وعشرون  

 .(ٔ)ألفا، الرسل من ذلن ثبلثمابة وخمسة عشر جما ؼفٌرا"
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 المرآن

ٌْنَا َولَِكْن َرْحَمةً ِمْن َربَِّن ِلتُْنِذَر لَْوًما َما أَتَاُهْم ِمْن نَِذٌرٍ  ِمْن لَْبِلَن  }َوَما ُكْنَت بَِجانِِب الطُّوِر إِْذ نَاَد
 [ ٙٗ({ ]المصص : ٙٗلَعَلَُّهْم ٌَتََذكَُّروَن )

 التفسٌر:
موسى، ولم تشهد شٌبًا من ذلن فتعلمه، بجانب جبل الطور حٌن نادٌنا  -أٌها الرسول-وما كنت 

ولكنا أرسلنان رحمة من ربن; لتنذر لوًما لم ٌؤتهم ِمن لبلن من نذٌر; لعلهم ٌتذكرون الخٌر 
 الذي جبَت به فٌفعلوه، والشرَّ الذي نَهٌَت عنه فٌجتنبوه.

نَا{ ]المصص :   ٌْ أٌها -:" وما كنت [، أيٙٗلوله تعالى:}َوَما ُكْنَت بَِجانِِب الطُّوِر إِْذ نَاَد
 .(ٕ)بجانب جبل الطور حٌن نادٌنا موسى، ولم تشهد شٌبًا من ذلن فتعلمه" -الرسول
وما كنت ٌا دمحم بجانب الجبل إذ نادٌنا موسى بؤن }سؤكتبها للذٌن ٌتمون  لال الطبري: " 

 .(ٖ)وٌإتون الزكاة والذٌن هم بآٌاتنا ٌإمنون الذٌن ٌتبعون الرسول النبً األمً{... اآلٌة"
 .(ٗ)ما كنت ٌا دمحم، بجانب الطور" لال مماتل بن حٌان:" 
عن مماتل بن حٌان، "}وما كنت بجانب الطور إذ نادٌنا{ أمتن وهم فً أصبلب آبابهم  

 .(٘)أن ٌإمنوا بن إذا بعثت"
عن أبً زرعة، فً لول هللا: "}وما كنت بجانب الطور إذ نادٌنا{، لال: نادى ٌا أمة دمحم  
 .(ٙ)لبل أن تسؤلونً، وأجبتكم لبل أن تدعونً"أعطٌتكم 
نودوا: ٌا أمة دمحم أعطٌتكم لبل أن تسؤلونً، واستجبت لكم لبل أن  لال لتادة:" 
 .(2)تدعونً"
لال أو هرٌرة: "نودوا ٌا أمة دمحم أعطٌتكم لبل أن تسؤلونً، واستجبت لكم لبل أن  

فً هذه الدنٌا حسنة وفً اآلخرة{... تدعونً، لال: وهو لوله: حٌن لال موسى: }واكتب لنا 
 .(1)اآلٌة"
 .(5)أي: إذ نادٌنا موسى ملسو هيلع هللا ىلص" ولال لتادة:" 
ِ إِْذ  -وهللا أعلم  -وهذا  لال ابن كثٌر:"  ًّ أشبه بموله تعالى : } َوَما ُكْنَت بَِجانِِب اْلؽَْربِ

ٌْنَا إِلَى ُموَسى األْمَر {" لََض
(ٔٓ). 

[، أي:" ولكنا أرسلنان رحمة من ٙٗتعالى:}َولَِكْن َرْحَمةً ِمْن َربَِّن{ ]المصص : لوله  
 .(ٔٔ)ربن"
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أي : ما كنت مشاهًدا لشًء من ذلن ، ولكن هللا أوحاه إلٌن وأخبرن به ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)رحمة منه لن وبالعباد بإرسالن إلٌهم "

من ذلن ٌا دمحم فتعلمه، ولكنا عرفناكه،  ٌمول تعالى ذكره: لم تشهد شٌبا لال الطبري:" 
وأنزلنا إلٌن، فالتصصنا ذلن كله علٌن فً كتابنا، وابتعثنان بما أنزلنا إلٌن من ذلن رسوال إلى 

 .(ٕ)من ابتعثنان إلٌه من الخلك رحمة منا لن ولهم"
 .(ٖ)"ٌمول: ولكن المرآن نعمة من ربن، النبوة اختصصت بها لال مماتل:" 
أي: ما لصصنا علٌن: لتنذر لوما ما أتاهم من نذٌر من لبلن لعلهم  لتادة:"ولال  
 .(ٗ)ٌتذكرون"
 .(٘)كان رحمة من ربن النبوة" لال لتادة:" 
"}ولكن رحمة من ربن[ لال: الذي أنزلنا علٌن من المرآن، }لتنذر لوما ما عن ابن زٌد،  

 .(ٙ)أتاهم من نذٌر من لبلن{"
[، أي:" لتنذر لوًما ٙٗلَْوًما َما أَتَاُهْم ِمْن نَِذٌٍر ِمْن لَْبِلَن{ ]المصص : لوله تعالى:}ِلتُْنِذَر  

 .(2)لم ٌؤتهم ِمن لبلن من نذٌر"
 .(1)"ٌعنً: أهل مكة بالمرآن لال مماتل:" 
ولكن أرسلنان بهذا الكتاب وهذا الدٌن لتنذر لوما لم ٌؤتهم من لبلن  لال الطبري:ٌمول: " 

نذٌر، وهم العرب الذٌن بعث إلٌهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، بعثه هللا إلٌهم رحمة لٌنذرهم بؤسه على 
 .(5)عبادتهم األصنام، وإشراكهم به األوثان واألنداد"

[، أي:" لعلهم ٌتذكرون الخٌر الذي جبَت به ٙٗ]المصص :  لوله تعالى:}لَعَلَُّهْم ٌَتََذكَُّروَن{ 
فٌفعلوه، والشرَّ الذي نَهٌَت عنه فٌجتنبوه"
(ٔٓ). 

   .(ٔٔ)أي : لعلهم ٌهتدون بما جبتهم به من هللا عز وجل " لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: لٌتذكروا خطؤ ما هم علٌه ممٌمون من كفرهم بربهم، فٌنٌبوا إلى  لال الطبري: " 
 .(ٕٔ)ر هلل بالوحدانٌة، وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه من اآللهة"اإللرا
 

 المرآن
ٌْنَا َرُسواًل  ٌِْدٌِهْم فٌََمُولُوا َربَّنَا لَْواَل أَْرَسْلَت إِلَ فَنَتَّبَِع آٌَاتَِن }َولَْواَل أَْن تُِصٌبَُهْم ُمِصٌبَةٌ بَِما لَدََّمْت أَ

 [4ٗ]المصص : ({ 4َٗونَُكوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن )
 التفسٌر: 
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ولوال أن ٌنزل بهإالء الكفار عذاب بسبب كفرهم بربهم، فٌمولوا: ربنا هبل أرسلت إلٌنا رسوال 
 من لبل، فنتبع آٌاتن المنزلة فً كتابن، ونكون من المإمنٌن بن.

ٌِْدٌِهْم{ ]المصص   [، أي:" ولوال 2ٗ: لوله تعالى:}َولَْواَل أَْن تُِصٌبَُهْم ُمِصٌبَةٌ بَِما لَدََّمْت أَ
 .(ٔ)أن ٌنزل بهإالء الكفار عذاب بسبب كفرهم بربهم"

ولوال أن ٌمول هإالء الذٌن أرسلتن ٌا دمحم إلٌهم، لو حل بهم بؤسنا،  لال الطبري:ٌمول: " 
أو أتاهم عذابنا من لبل أن نرسلن إلٌهم على كفرهم بربهم، واكتسابهم اآلثام، واجترامهم 

 .(ٕ)المعاصً"
ٌعنً: العذاب فً الدنٌا }بما لدمت أٌدٌهم{ من المعاصً، ٌعنً: كفار  مماتل:"لال  
 .(ٖ)مكة"

 .(ٗ)وهى من كل نممة وعذاب"{، "َولَْوال أَْن تُِصٌبَُهْم ُمِصٌبَةٌ  لال أبو عبٌدة:} 
}ولوال أن تصٌبهم{، ٌرٌد لرٌشا. ولٌل: الٌهود. }مصٌبة{، أي: عموبة  لال المرطبً:" 

مت أٌدٌهم{ من الكفر والمعاصً. وخص األٌدي بالذكر، ألن الؽالب من الكسب ونممة، }بما لد
 .(٘)إنما ٌمع بها"
ٌْنَا َرُسواًل{ ]المصص :   [، أي:" فٌمولوا: ربنا 2ٗلوله تعالى:}فٌََمُولُوا َربَّنَا لَْواَل أَْرَسْلَت إِلَ

 .(ٙ)هبل أرسلت إلٌنا رسوال من لبل"
ربنا هبل أرسلت إلٌنا رسوال من لبل أن ٌحل بنا سخطن، وٌنزل بنا  لال الطبري:أي: " 
 .(2)عذابن"
 .(1)عن ابن عباس، لوله: "}ربنا{، ٌعنً: ٌا ربنا" 

فٌها تمدٌم، ٌمول: لوال أن ٌمولوا ربنا لوال أرسلت إلٌنا رسوال فنتبع آٌاتن  لال مماتل:"
 .(5)ونكون من المإمنٌن ألصابتهم مصٌبة بما لدمت أٌدٌهم"

المعنى: لوال أن ٌمولوا إن أصابتهم مصٌبة بما لدمت أٌدٌهم: هبل أرسلت  لال الفراء:" 
 .(ٓٔ)إلٌنا رسوال"
 .(ٔٔ)"أي: لوال ذلن لم ٌحتج إلى إرسال الرسل، ومواترة االحتجاج لال الزجاج:" 
محذوؾ، أي: لوال أن ٌصٌبهم عذاب بسبب معاصٌهم « لوال»وجواب  لال المرطبً:" 

 .(ٕٔ)المتمدمة }فٌمولوا ربنا لوال{، أي: هبل }أرسلت إلٌنا رسوال{ لما بعثنا الرسل"
َّبَِع آٌَاتَِن{ ]المصص :    .(ٖٔ)[، أي:" فنتبع آٌاتن المنزلة فً كتابن"2ٗلوله تعالى:}فَنَت
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 .(ٔ)فنتبع أدلتن، وآي كتابن الذي تنزله على رسولن" لال الطبري:أي: " 
 .(ٕ)ٌعنً: المرآن" لال مماتل:" 
 .(ٖ)فدمحم ملسو هيلع هللا ىلص"«: آٌات هللا»عن السدي، أما  
 .(ٗ)[، أي:" ونكون من المإمنٌن بن"2ٗلوله تعالى:}َونَُكوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]المصص :  
 .(٘)ٌعنً: المصدلٌن" لال مماتل:" 
ونكون من المإمنٌن بؤلوهٌتن، المصدلٌن رسولن فٌما أمرتنا  لال الطبري:أي: " 
 .(ٙ)ونهٌتنا"
أي : وأرسلنان إلٌهم لتمٌم علٌهم الحجة ولتمطع عذرهم إذا جاءهم عذاب  لال ابن كثٌر:" 

من هللا بكفرهم ، فٌحتجوا بؤنهم لم ٌؤتهم رسول وال نذٌر ، كما لال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه 
ٌِْن ِمْن لَْبِلنَ  َ ا َوإِْن ُكنَّا َعْن ِدَراَستِِهْم المبارن وهو المرآن : } أَْن تَمُولُوا إِنََّما أُنزَل اْلِكتَاُب َعلَى َطابِفَت

ٌْنَا اْلِكتَاُب لَُكنَّا أَْهَدى ِمْنُهْم فَمَْد َجاَءُكْم بٌَِّنَةٌ ِمنْ  َربُِّكْم َوُهًدى  لَؽَافِِلٌَن أَْو تَمُولُوا لَْو أَنَّا أُنزَل َعلَ
ِرٌَن َوُمْنِذرِ  2٘ٔ،  َٙ٘ٔوَرْحَمةٌ { ] األنعام :  ٌَن ِلببَل ٌَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى [ ، ولال : } ُرُسبل ُمبَّشِ

ُسِل { ] النساء :  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ [ ، ولال تعالى : } ٌَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا ٌُبٌَُِّن  َّ٘ٙٔللاَّ
ُسِل أَْن تَمُولُوا َما َجاَءنَا ِمْن بَِشٌٍر َوال نَِذٌٍر فَ  ُ َعلَى لَُكْم َعلَى فَتَْرةٍ ِمَن الرُّ مَْد َجاَءُكْم بَِشٌٌر َونَِذٌٌر َوَّللاَّ

ٍء لَِدٌٌر { ] المابدة :  ًْ  .(2)[ ، واآلٌات فً هذا كثٌرة وهللا أعلم" 5ُٔكّلِ َش
عن أبً سعٌد الخدري لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "الهالن فً الفترة ٌمول: رب لم ٌؤتنً  

}ربنا لوال أرسلت إلٌنا رسوال فنتبع آٌاتن ونكون من كتاب وال رسول، ثم لرأ هذه اآلٌة: 
 .(1)المإمنٌن{"
 [:2ٗ-ٗٗفوابد اآلٌات:]

 تمرٌر النبوة الدمحمٌة بؤلوى األدلة العملٌة. -ٔ
ٌِْه َوَسلََّم جاءت فً أوانها واشتداد الحاجة إلٌها. -ٕ  بعثة الرسول دمحم َصلَّى هللاُ َعلَ
 رحمة إلهٌة رحم هللا بها العالمٌن.البعثة الدمحمٌة كانت عبارة عن  -ٖ
جواب }لوال{ فً لوله }َولَْوال أَْن تُِصٌبَُهْم ُمِصٌبَةٌ{ . محذوؾ ولد ذكرناه وهو لعاجلناهم  -ٗ

 بالعموبة ولما أرسلنان إلٌهم ورسوال.
 
 

 المرآن
ًَ ِمثَْل َما  ا َجاَءُهُم اْلَحكُّ ِمْن ِعْنِدنَا لَالُوا لَْواَل أُوتِ ًَ ُموَسى }فَلَمَّ ًَ ُموَسى أََولَْم ٌَْكفُُروا بَِما أُوتِ أُوتِ
 [4ٗ({ ]المصص : 4ِٗمْن لَْبُل لَالُوا ِسْحَراِن تََظاَهَرا َولَالُوا إِنَّا بُِكّلٍ َكافُِروَن )

 التفسٌر:
فلما جاء دمحم هإالء الموم نذًٌرا لهم، لالوا: هبل أوتً هذا الذي أُرسل إلٌنا مثل ما أوتً موسى 

لهم: أو لم ٌكفر الٌهود بما  -أٌها الرسول-معجزات حسٌة، وكتاٍب نزل جملة واحدة! لل من 
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أوتً موسى من لبل؟ لالوا: فً التوراة والمرآن سحران تعاونا فً سحرهما، ولالوا: نحن بكل 
 منهما كافرون.
  ًَ ا َجاَءُهُم اْلَحكُّ ِمْن ِعْنِدنَا لَالُوا لَْواَل أُوتِ ًَ ُموَسى{ ]المصص  لوله تعالى:}فَلَمَّ ِمثَْل َما أُوتِ
على  -فلما جاء أهل مكة الحكُّ المبٌن وهو دمحم بالمرآن المعجز من عندنا لالوا  [، أي:"1ٗ: 

هبلّ أُعطً دمحم من اآلٌات الباهرة، والحجج الماهرة مثل ما أُعطً موسى  -وجه التعنت والعناد 
 .(ٔ)"من العصا والٌد

 .(ٕ)ٌهود تؤمر لرٌشا أن تسؤل دمحما مثل ما أوتً موسى" لال مجاهد:" 
فلما جاء هإالء الذٌن لم ٌؤتهم من لبلن ٌا دمحم نذٌر فبعثنان إلٌهم  لال الطبري:ٌمول: " 

نذٌرا }الحك من عندنا{، وهو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بالرسالة من هللا إلٌهم، لالوا تمردا على هللا، وتمادٌا فً 
أوتً هذا الذي أرسل إلٌنا، وهو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مثل ما أوتً موسى بن عمران من الؽً: هبل 
 .(ٖ)الكتاب؟"
: من اآلٌات الكثٌرة ، مثل العصا والٌد ، والطوفان  -وهللا أعلم  -ٌعنون  لال ابن كثٌر:" 

هللا ، وكفلك والجراد والممل والضفادع والدم ، وتنمص الزروع والثمار ، مما ٌضٌك على أعداء 
البحر ، وتظلٌل الؽمام ، وإنزال المّنِ والسلوى ، إلى ؼٌر ذلن من اآلٌات الباهرة ، والحجج 
الماهرة ، التً أجراها هللا على ٌدي موسى علٌه السبلم ، حجة وبراهٌن له على فرعون وملبه 

ه هارون ، كما وبنً إسرابٌل ، ومع هذا كله لم ٌنجع فً فرعون وملبه ، بل كفروا بموسى وأخٌ
ٌِْه آبَاَءنَا َوتَُكوَن لَُكَما اْلِكْبِرٌَاُء فًِ األْرِض َومَ  ا َوَجْدنَا َعلَ ا نَْحُن لَُكَما لالوا لهما : } أَِجبْتَنَا ِلتَْلِفتَنَا َعمَّ

 1ٗمإمنون : [ ، ولال تعالى : } فََكذَّبُوُهَما فََكانُوا ِمَن اْلُمْهلَِكٌَن { ] ال 21بُِمْإِمنٌَِن { ] ٌونس : 
"](ٗ). 

ٌمول هللا لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل لمرٌش ٌمولوا لهم: أو لم ٌكفروا بما أوتً موسى من  لال مجاهد:" 
 .(٘)لبل"

ًَ ُموَسى ِمْن لَْبُل{ ]المصص :   أٌها -[، أي:" لل 1ٗلوله تعالى:}أََولَْم ٌَْكفُُروا بَِما أُوتِ
 .(ٙ)بما أوتً موسى من لبل؟"لهم: أو لم ٌكفر الٌهود  -الرسول
ٌمول هللا تبارن وتعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم لمومن من لرٌش،  لال الطبري " 

المابلٌن لن }لوال أوتً مثل ما أوتً موسى{ أو لم ٌكفر الذٌن علموا هذه الحجة من الٌهود بما 
 .(2)أوتً موسى من لبلن"

 .(1)أي : أولم ٌكفر البشر بما أوتً موسى من تلن اآلٌات العظٌمة " لال ابن كثٌر:" 
لال المشركون: ما التوراة  [، أي:"1ٗلوله تعالى:}لَالُوا ِسْحَراِن تََظاَهَرا{ ]المصص :  

 .(5)"والمرآن إال من لبٌل السحر، فهما سحران تعاونا بتصدٌك كل واحٍد منهما اآلخر
 .(ٓٔ)أي: تعاونا" لال ابن كثٌر:" 
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لرأ عاصم وحمزة والكسابى: }سحران{ لٌس لبل الحاء ألؾ، ولرأ ابن كثٌر ونافع وأبو  
 .(ٔ)، بؤلؾ لبل الحاء«ساحران»عمرو وابن عامر: 
 ، ففٌه ثبلثة ألوال:«ساحران:»فمن لرأ 

، (ٕ). وهذا لول مشركً العرب ، وبه لال ابن عباس -علٌهما السبلم-أحدها : موسى ودمحم 
 .(ٖ)والحسن

. وهذا لول الٌهود لهما فً ابتداء الرسالة ، لاله ابن -علٌهما السبلم-الثانً : موسى وهارون 
 .(ٙ)، وأبو رزٌن(٘)، ومجاهد(ٗ)جبٌر

 .(2)لال ابن كثٌر:" وهذا لول جٌد لَوّي ، وهللا أعلم" 
 .(5)، ولتادة(1)-فً رواٌة-الحسن، وهذا لول الٌهود الٌوم ، وبه لال -ملسو هيلع هللا ىلص-الثالث : عٌسى ودمحم 
 ففٌه ثبلثة ألوال :: }سحران{، ومن لرأ 

، وابن (ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)، وعاصم الجحدري(ٓٔ)أحدها : أنها التوارة والمرآن ، لاله ابن عباس
 .(ٖٔ)زٌد

 .(٘ٔ)، وبه لال ابن جرٌر الطبري(ٗٔ)الثانً : التوراة واإلنجٌل ، لاله أبو رزٌن
ألن الكبلم من لبله جرى بذكر الكتاب، وهو لوله: }لالوا لوال أوتً مثل  لال الطبري:" 

ما أوتً موسى{ والذي ٌلٌه من بعده ذكر الكتاب، وهو لوله: }فؤتوا بكتاب من عند هللا هو أهدى 
منهما أتبعه{ فالذي بٌنهما بؤن ٌكون من ذكره أولى وأشبه بؤن ٌكون من ذكر ؼٌره، ومعنى 

، أو لم ٌكفر هإالء الٌهود بما أوتً موسى من لبل؟ ولالوا لما أوتً موسى من الكبلم: لل ٌا دمحم
 .(ٙٔ)الكتاب وما أوتٌته أنت: سحران تعاونا؟"

عن مجاهد، لال: "كنت إلى جنب ابن عباس وهو ٌتعوذ بٌن الركن والممام، فملت وروي  
ان، وظننت أنه ؟ فلم ٌرد علً شٌبا، فمال عكرمة: ساحر«ساحران»، أو «سحران»كٌؾ تمرأ 
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لو كره ذلن أنكره علً. لال حمٌد فلمٌت عكرمة بعد ذلن فذكرت ذلن له، وللت كٌؾ كان 
 .(ٔ)، أي: التوراة واإلنجٌل"«سحران تظاهرا»ٌمرإها؟ لال: كان ٌمرأ 

 .(ٖ)، والضحان(ٕ)الثالث : اإلنجٌل والمرآن ، لاله لتادة
 .(ٗ)ل والفرلان"لالت ذلن أعداء هللا الٌهود لئلنجٌ لال لتادة:" 
[، أي:" ولالوا: نحن بكل منهما 1ٗلوله تعالى:}َولَالُوا إِنَّا بُِكّلٍ َكافُِروَن{ ]المصص :  
 .(٘)كافرون"
ولالت الٌهود: إنا بكل كتاب فً األرض من توراة وإنجٌل، وزبور  لال الطبري:" 

 .(ٙ)وفرلان كافرون"
أي : بكل منهما كافرون. ولشدة التبلزم والتصاحب والممارنة بٌن  لال ابن كثٌر:" 

 : (2)موسى وهارون ، دلَّ ذكر أحدهما على اآلخر ، كما لال الشاعر
ٌَْر أٌُهَما ٌَلٌنً ْمُت أْرًضا ... أرٌُد الَخ  فَما أْدري إَذا ٌَمَّ

 .(1)أي : فما أدري أٌلٌنً الخٌر أو الشر"
 .(5)لالوا: نكفر أٌضا بما أوتً دمحم" "وا إِنَّا بُِكّلٍ َكافُِروَن{، لال:}َولَالُ عن مجاهد فً لوله:  
 .(5)دمحم"

 .(ٓٔ)ٌمول: باإلنجٌل والمرآن" ولال الضحان:" 
 .(ٔٔ)هم أهل الكتاب، ٌمول: بالكتابٌن: التوراة والفرلان" لال ابن عباس:" 
 .(ٕٔ)الذي جاء به موسى، والذي جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال ابن زٌد:" 
 

 المرآن
َّبِْعهُ إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن ) ِ ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما أَت  [4ٗ({ ]المصص : 4ٗ}لُْل فَؤْتُوا بِِكتَاٍب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 التفسٌر: 
ألوم من التوراة والمرآن أتبعه، إن كنتم لهإالء: فؤتوا بكتاب من عند هللا هو  -أٌها الرسول-لل 

 صادلٌن فً زعمكم.
َّبِْعهُ{ ]المصص :   ِ ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما أَت [، أي:" 5ٗلوله تعالى:}لُْل فَؤْتُوا بِِكتَاٍب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
 .(ٖٔ)لهإالء: فؤتوا بكتاب من عند هللا هو ألوم من التوراة والمرآن أتبعه" -أٌها الرسول-لل 
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ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم للمابلٌن للتوراة واإلنجٌل: هما  لال الطبري:" 
سحران تظاهرا: ابتوا بكتاب من عند هللا، هو أهدى منهما لطرٌك الحك، ولسبٌل الرشاد 

 .(ٔ)}أتبعه{"
ولد علم بالضرورة لذوي األلباب أن هللا لم ٌنزل كتابًا من السماء فٌما  لال ابن كثٌر:" 

أنزل من الكتب المتعددة على أنبٌابه أكمل وال أشمل وال أفصح وال أعظم وال أشرؾ من الكتاب 
 الذي أنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهو المرآن ، وبعده فً الشرؾ والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى
بن عمران ، علٌه السبلم ، وهو التوراة التً لال هللا تعالى فٌها : } إِنَّا أَنزْلنَا التَّْوَراةَ فٌَِها ُهًدى 

بَّانٌُِّوَن َواألْحبَاُر بَِما اْستُْحفِ  ُظوا ِمْن ِكتَاِب َونُوٌر ٌَْحُكُم بَِها النَّبٌُِّوَن الَِّذٌَن أَْسلَُموا ِللَِّذٌَن َهاُدوا َوالرَّ
 ِ ٌِْه ُشَهَداَء { ] المابدة : َّللاَّ [. واإلنجٌل إنما نزل متمما للتوراة وُمحبل لبعض ما  ٗٗ َوَكانُوا َعلَ

 .(ٕ)ُحّرم على بنً إسرابٌل"
ال ابن زٌد، فمال هللا: }لل فؤتوا بكتاب من عند هللا هو أهدى منهما{ من هذٌن الكتابٌن; ل 

 .(ٖ)"الذي بعث به موسى، والذي بعث به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٗ)[، أي:" إن كنتم صادلٌن فً زعمكم"5ٗلوله تعالى:}إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]المصص :  
 .(٘)فً زعمكم أن هذٌن الكتابٌن سحران، وأن الحك فً ؼٌرهما" لال الطبري:" 
 .(ٙ)أي : فٌما تدافعون به الحك وتعارضون به من الباطل" لال ابن كثٌر:" 
. وروي عن الربٌع (2)العالٌة، "}إن كنتم صادلٌن{ بما تمولون إنه كما تمولون"عن أبً  

 .(1)بن أنس نحو ذلن
 

 المرآن
ٌْرِ  ِن اتَّبََع َهَواهُ بِؽَ ِ }فَِإْن لَْم ٌَْستَِجٌبُوا لََن فَاْعلَْم أَنََّما ٌَتَّبِعُوَن أَْهَواَءُهْم َوَمْن أََضلُّ ِممَّ  ُهًدى ِمَن َّللاَّ

َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن )إِنَّ   [ٓ٘({ ]المصص : َّٓ٘للاَّ
 التفسٌر: 

فإن لم ٌستجٌبوا لن باإلتٌان بالكتاب، ولم تبك لهم حجة، فاعلم أنما ٌتبعون أهواءهم، وال أحد 
أكثر ضبلال ممن اتبع هواه بؽٌر هدى من هللا. إن هللا ال ٌوفِّك إلصابة الحك الموم الظالمٌن الذٌن 

 خالفوا أمر هللا، وتجاوزوا حدوده.
َّبِعُوَن أَْهَواَءُهْم{ ]المصص :  [، أي:" فإن ٓ٘لوله تعالى:}فَإِْن لَْم ٌَْستَِجٌبُوا لََن فَاْعلَْم أَنََّما ٌَت
 .(5)لم ٌستجٌبوا لن باإلتٌان بالكتاب، ولم تبك لهم حجة، فاعلم أنما ٌتبعون أهواءهم"

َّبِعُوَن  لال ابن كثٌر:"  أي : فإن لم ٌجٌبون عما للت لهم ولم ٌتبعوا الحك } فَاْعلَْم أَنََّما ٌَت
 .(ٓٔ)أَْهَواَءُهْم { أي : ببل دلٌل وال حجة"
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ٌمول تعالى ذكره: فإن لم ٌجبن هإالء المابلون للتوراة واإلنجٌل: سحران  لال الطبري:" 
، إلى أن ٌؤتون بكتاب من عند هللا، هو تظاهرا، الزاعمون أن الحك فً ؼٌرهما من الٌهود ٌا دمحم

أهدى منهما، فاعلم أنما ٌتبعون أهواءهم، وأن الذي ٌنطمون به وٌمولون فً الكتابٌن، لول كذب 
 .(ٔ)وباطل، ال حمٌمة له"

لال الزجاج:" فاعلم أن ما ركبوه من الكفر ال حجة لهم فٌه، وإنما آثروا فٌه الهوى ولد  
 .(ٕ)علموا أنه هو الحك"

 .(ٖ)عن مجاهد لال: "االستجابة: الطاعة" 
ِ{ ]المصص :  ٌِْر ُهًدى ِمَن َّللاَّ ِن اتَّبََع َهَواهُ بِؽَ [، أي:" وال ٓ٘لوله تعالى:}َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

 .(ٗ)أحد أكثر ضبلال ممن اتبع هواه بؽٌر هدى من هللا"
 .(٘)أي : بؽٌر حجة مؤخوذة من كتاب هللا " لال ابن كثٌر:" 
ٌمول تعالى ذكره: إن هللا ال ٌوفك إلصابة الحك وسبٌل الرشد الموم الذٌن  الطبري:"لال  

خالفوا أمر هللا وتركوا طاعته، وكذبوا رسوله، وبدلوا عهده، واتبعوا أهواء أنفسهم إٌثارا منهم 
 .(ٙ)لطاعة الشٌطان على طاعة ربهم"

 .(2)أي: ال أحد أضل منه" لال ٌحٌى:أي:" 
 .(1)حٌان، لوله: "}ومن أضل{، ٌمول: أخطؤ"عن مماتل بن  

َ اَل ٌَْهِدي اْلمَْوَم الظَّاِلِمٌَن{ ]المصص :  [، أي:" إن هللا ال ٌوفِّك ٓ٘لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
 .(5)إلصابة الحك الموم الظالمٌن الذٌن خالفوا أمر هللا، وتجاوزوا حدوده"

 .(ٓٔ)المشركٌن الذٌن ٌموتون على شركهم" لال ٌحٌى:أي:" 
 .(ٔٔ)عن ابن عباس، "}الظالمٌن{، ٌمول: الكافرٌن" 
 
 المرآن

ْلنَا لَُهُم اْلمَْوَل لَعَلَُّهْم ٌَتََذكَُّروَن )  [ ٔ٘({ ]المصص : ٔ٘}َولَمَْد َوصَّ
 التفسٌر:

لنا وبٌَّنا المرآن رحمة بمومن أٌها الرسول; لعلهم ٌتذكرون،   فٌتعظوا به.ولمد فصَّ
ٌمول: ولمد بٌنا لكفار مكة ما فً المرآن من األمم الخالٌة كٌؾ عذبوا  لال مماتل: 

 .(ٕٔ)بتكذٌبهم رسله، لكً ٌتذكرون فٌخافوا فٌإمنوا"
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أخبرناهم به، بما أهلكنا األمم السالفة، لوم نوح، وعادا وثمود، ومن بعدهم  لال ٌحٌى:" 
 .(ٔ)بتكذٌبهم رسلهم"

ولمد وصلنا ٌا دمحم، لمومن من لرٌش وللٌهود من بنً إسرابٌل المول  لال الطبري:" 
بؤخبار الماضٌن والنبؤ عما أحللنا بهم من بؤسنا، إذ كذبوا رسلنا، وعما نحن فاعلون بمن التفى 

 .(ٕ) آثارهم، واحتذى فً الكفر باهلل، وتكذٌب رسله مثالهم، لٌتذكروا فٌعتبروا وٌتعظوا
فصلناه بؤن فصلنا ذكر األنبٌاء وألاصٌصهم، وألاصٌص من مضى، لال الزجاج:" أي:  

 .(ٖ)بعضها ببعض،} لعلهم ٌتذكرون{، أي: لعلهم ٌعتبرون"
لال ابن لتٌبة:" }ولمد وصلنا لهم المول{، أي: أتبعنا بعضه بعضا، فاتصل عندهم. ٌعنً:  
 .(ٗ)المرآن"
 .(٘)ا"ٌمول: أنزلنا علٌهم المرآن ٌتبع بعضه بعض لال الفراء:" 
 :(ٙ)أي: أتممناه، لال لال أبو عبٌدة:" 

 جعلت عمامتى صلة لحبلى
 :(2)ولال األخطل

 .(1)"فمل لبنى مروان ما بال ذمة ... وحبل ضعٌؾ ال ٌزال ٌوّصل
 .(5)عن مجاهد، لوله: "}ولمد وصلنا لهم المول{، لال: فصلنا لهم المول" 
 .(ٓٔ)بٌنا لهم المول" لال السدي:" 
 .(ٔٔ)سفٌان بن عٌٌنة: "وصلنا: بٌنا" لال  
وصل هللا لهم المول فً هذا المرآن، ٌخبرهم كٌؾ صنع بمن مضً، وكٌؾ  لال لتادة:" 

 .(ٕٔ)هو صانع }لعلهم ٌتذكرون{"
لال ابن زٌد، فً لوله: "}ولمد وصلنا لهم{ الخبر، خبر الدنٌا بخبر اآلخرة، حتى كؤنهم  

بما نرٌهم من اآلٌات فً الدنٌا وأشباهها. ولرأ: }إن فً ذلن عاٌنوا اآلخرة، وشهدوها فً الدنٌا، 
آلٌة لمن خاؾ عذاب اآلخرة{، ولال: إنا سوؾ ننجزهم ما وعدناهم فً اآلخرة كما أنجزنا 

 .(ٖٔ)لؤلنبٌاء ما وعدناهم نمضً بٌنهم وبٌن لومهم"
 .(ٗٔ)مجاهد، لوله: "}ولمد وصلنا لهم المول{، لال: لرٌش"روي عن  
 .(ٔ)وهذا هو الظاهر" ٌر:"لال ابن كث 
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عن ابن عباس، لوله: "}ولمد وصلنا لهم المول لعلهم ٌتذكرون{، لال: ٌعنً دمحم وعن  
 .(ٕ)ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(ٖ)}لعلهم ٌتذكرون{، ٌعنً: دمحما ملسو هيلع هللا ىلص" وفً رواٌة:" 
ذكرون عهد هللا فً لعلهم ٌت«: ٌعنً: دمحما»لال الطبري:" فكؤن ابن عباس أراد بموله:  

 .(ٗ)دمحم إلٌهم، فٌمرون بنبوته وٌصدلونه"
عن رفاعة المرظً، لال: "نزلت هذه اآلٌة فً عشرة أنا أحدهم :}ولمد وصلنا وروي  

 .(٘)لهم المول لعلهم ٌتذكرون{"
عن عطٌة المرظً لال: نزلت هذه اآلٌة: }ولمد وصلنا لهم المول لعلهم ٌتذكرون{، حتى  

 .(ٙ)من لبله مسلمٌن{ فً عشرة أنا أحدهم"بلػ: }إنا كنا 
 [:ٔ٘-1ٗفوابد اآلٌات:]

 بٌان تنالض المشركٌن وكل من ٌبتع الهوى وٌترن الهدى اإللهً. -ٔ
بٌان تحدي المشركٌن باإلتٌان بكتاب من عند هللا وعجزهم عن ذلن فبان بذلن أنهم ٌتبعون  -ٕ

 أهواءهم وأنه ال أضل منهم الٌوم.
 فً حرمان المتوؼلٌن فً الظلم من الهداٌة اإللهٌة.بٌان سنة هللا  -ٖ
بٌان أن هللا عز وجل وصل المول ألهل مكة مفصبلً مبٌناً لهداٌتهم فله الحمد وله المنة وعلى  -ٗ

 الكافرٌن اللعنة فً جهنم.
 

 المرآن
ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلِه ُهْم بِِه ٌُْإِمنُوَن )  [ ٕ٘ ({ ]المصص :ٕ٘}الَِّذٌَن آتَ

 التفسٌر:
لوا-الذٌن آتٌناهم الكتاب من لبل المرآن  ٌإمنون بالمرآن  -وهم الٌهود والنصارى الذٌن لم ٌبّدِ

 وبدمحم علٌه الصبلة والسبلم.
 سبب النزول:
لال علً بن رفاعة: "خرج عشرة رهط من أهل الكتاب، منهم أبو رفاعة، ٌعنً: أباه،  

 .(2)فآمنوا، فؤوذوا، فنزلت: }الذٌن آتٌناهم الكتاب من لبله{، لبل المرآن"إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، 
كنا نحدث أنها نزلت فً أناس من أهل الكتاب كانوا على شرٌعة من الحك،  لال لتادة: 

ٌؤخذون بها، وٌنتهون إلٌها، حتى بعث هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، فآمنوا به، وصدلوا به، فؤعطاهم هللا أجرهم 
مرتٌن، بصبرهم على الكتاب األول، واتباعهم دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، وصبرهم على ذلن، وذكر أن منهم: 

 .(1)سلمان، وعبد هللا بن سبلم"
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ٌعنً بذلن تعالى ذكره لوما من أهل الكتاب آمنوا برسوله وصدلوه، فمال  لال الطبري:" 
الذٌن آتٌناهم الكتاب من لبل هذا المرآن، هم بهذا المرآن ٌإمنون. فٌمرون أنه حك من عند هللا، 

 .(ٔ)وٌكذب جهلة األمٌٌن، الذٌن لم ٌؤتهم من هللا كتاب"
ٌخبر تعالى عن العلماء األولٌاء من أهل الكتاب أنهم ٌإمنون بالمرآن ،  لال ابن كثٌر:" 

ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب ٌَتْلُونَهُ َحكَّ تبِلَوتِِه أُولَبَِن ٌُْإِمنُوَن بِِه { ] البمرة :  [ ،  ٕٔٔكما لال تعالى : } الَِّذٌَن آتَ
ِ { ] آل ولال : } َوإِنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لََمْن ٌُْإِمُن بِا ٌِْهْم َخاِشِعٌَن ّلِِلَّ ٌُْكْم َوَما أُنزَل إِلَ ِ َوَما أُنزَل إِلَ ّلِلَّ

ًدا *  55ٔعمران :  وَن ِلؤلْذلَاِن ُسجَّ ٌِْهْم ٌَِخرُّ [ ، ولال : } إِنَّ الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن لَْبِلِه إَِذا ٌُتْلَى َعلَ
[ ، ولال : } َولَتَِجَدنَّ  1ٓٔ،  2َٓٔوْعُد َربِّنَا لََمْفعُوال { ] اإلسراء : َوٌَمُولُوَن ُسْبَحاَن َربِّنَا إِْن َكاَن 

ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا  َوأَنَُّهْم ال أَْلَربَُهْم َمَودَّةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّا نََصاَرى َذِلَن بِؤَنَّ ِمْنُهْم لِّسِ
ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ  ٌَْستَْكبُِروَن. َوإَِذا َسِمعُوا َما ُسوِل تََرى أَْعٌُنَُهْم تَِفٌُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ أُنزَل إِلَى الرَّ

 .(ٕ)[" 1ٖ،  1ٌَٕمُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدٌَن { ] المابدة : 
 .(ٖ)ٌعنً: من آمن بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص من أهل الكتاب" لال ابن عباس:" 
عن مجاهد:"}الذٌن آتٌناهم الكتاب من لبله هم به{ ... إلى لوله: }ال نبتؽً الجاهلٌن{ فً  

  .(ٗ)مسلمة أهل الكتاب"
الضحان، فً لوله: "}الذٌن آتٌناهم الكتاب من لبله هم به ٌإمنون{ ... إلى لوله: عن  

أدركوا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، فآمنوا به. }من لبله مسلمٌن{ ناس من أهل الكتاب آمنوا بالتوراة واإلنجٌل، ثم 
فآتاهم هللا أجرهم مرتٌن بما صبروا: بإٌمانهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص لبل أن ٌبعث، وباتباعهم إٌاه حٌن بعث، 

  .(٘)فذلن لوله: }إنا كنا من لبله مسلمٌن{"
 

 المرآن
ٌِْهْم لَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَّهُ  ({ ]المصص : ٖ٘اْلَحكُّ ِمْن َربِّنَا إِنَّا ُكنَّا ِمْن لَْبِلِه ُمْسِلِمٌَن ) }َوإَِذا ٌُتْلَى َعلَ

ٖ٘ ] 
 التفسٌر:

وإذا ٌتلى هذا المرآن على الذٌن آتٌناهم الكتاب، لالوا: صدَّلنا به، وعملنا بما فٌه، إنه الحك من 
 سبلم.عند ربنا، إنا كنا من لبل نزوله مسلمٌن موحدٌن، فدٌن هللا واحد، وهو اإل

ٌِْهْم{ ]المصص :   [، أي:" وإذا ٌتلى هذا المرآن على الذٌن ٖ٘لوله تعالى:}َوإَِذا ٌُتْلَى َعلَ
 .(ٙ)آتٌناهم الكتاب"
}وإذا ٌتلى{ هذا المرآن على الذٌن آتٌناهم الكتاب من لبل نزول هذا  لال الطبري:ٌمول: " 
 .(2)المرآن"
 .(1)[، أي:" لالوا: صدَّلنا به، وعملنا بما فٌه"ٖ٘ لوله تعالى:}لَالُوا آَمنَّا بِِه{ ]المصص : 
 .(5)ٌمولون: صدلتا به" لال الطبري:" 
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 .(ٔ)[، أي:" إنه الحك من عند ربنا"ٖ٘لوله تعالى:}إِنَّهُ اْلَحكُّ ِمْن َربِّنَا{ ]المصص :  
 .(ٕ)ٌعنً: من عند ربنا نزل" لال الطبري:" 
[، أي:" إنا كنا من لبل نزوله ٖ٘لَْبِلِه ُمْسِلِمٌَن{ ]المصص : لوله تعالى:}إِنَّا ُكنَّا ِمْن  

 . (ٖ)مسلمٌن موحدٌن، فدٌن هللا واحد، وهو اإلسبلم"
وذلن أنهم كانوا مإمنٌن بما جاء به األنبٌاء لبل مجًء نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  لال الطبري:" 

به وبمبعثه وبكتابه مصدلٌن لبل نزول  وعلٌهم من الكتب، وفً كتبهم صفة دمحم ونعته، فكانوا
 .(ٗ)المرآن، فلذلن لالوا: }إنا كنا من لبله مسلمٌن{"

 
 المرآن

ا َرَزْلنَاُهْم ٌُ  ٌِْن بَِما َصبَُروا َوٌَْدَرُءوَن بِاْلَحَسنَِة السٌَِّّبَةَ َوِممَّ تَ ْنِفمُوَن }أُولَبَِن ٌُْإتَْوَن أَْجَرُهْم َمرَّ
ٌُْكْم اَل نَْبتَِؽً ( َوإَِذا َسِمعُوا ٗ٘) اللَّْؽَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َولَالُوا لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َساَلٌم َعلَ

 [٘٘-ٗ٘({ ]المصص : ٘٘اْلَجاِهِلٌَن )
 التفسٌر: 

هإالء الذٌن تمدََّمْت صفتُهم ٌُإتَْون ثواب عملهم مرتٌن: على اإلٌمان بكتابهم، وعلى إٌمانهم 
بما صبروا، ومن أوصافهم أنهم ٌدفعون السٌبة بالحسنة، ومما رزلناهم ٌنفمون فً سبٌل  بالمرآن

الخٌر والبر. وإذا سمع هإالء الموم الباطل من المول لم ٌُْصؽوا إلٌه، ولالوا: لنا أعمالنا ال نحٌد 
ا إال عنها، ولكم أعمالكم ووزرها علٌكم، فنحن ال نشؽل أنفسنا بالرد علٌكم، وال تسمعون منَّ 

 الخٌر، وال نخاطبهم بممتضى جهلكم; ألننا ال نرٌد طرٌك الجاهلٌن وال نحبها. 
 [، ألوال:ٗ٘فً سبب النزول اآلٌة]

إن لوما كانوا مشركٌن أسلموا، فكان لومهم ٌإذونهم، فنزلت: }أُولَبَِن عن مجاهد، لال: " -أحدها:
ٌِْن بَِما َصبَُروا{  تَ  .(٘)["ٗ٘]المصص : ٌُْإتَْوَن أَْجَرُهْم َمرَّ
ٌِْن{ ]المصص :  الثانً: عن لتادة فً لول هللا: " تَ [: عبد هللا بن ٗ٘}أُولَبَِن ٌُْإتَْوَن أَْجَرُهْم َمرَّ

سبلم وتمٌم الداري والجارود العبدي وسلمان الفارسً إن هذه اآلٌات أنزلت فٌهم، فمال أصحاب 
ٌن بإٌمانهم بالكتاب األول وبالكتاب اآلخر، فؤنزل هللا: }ٌا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لد أوتوا أجرهم مرت

أٌها الذٌن آمنوا اتموا هللا وآمنوا برسوله ٌإتكم كفلٌن من رحمته{ فمال أهل الكتاب: لد أعطوا 
 .(ٙ)كما أعطٌنا. فؤنزل هللا: }لببل ٌعلم أهل الكتاب{ حتى ختم اآلٌة"

أتى جعفر وأصحابه النجاشً، أنزلهم وأحسن عن سعٌد بن جبٌر، لال:" لما وروي  -الثالث: 
إلٌهم، فلما أرادوا أن ٌرجعوا لال من آمن من أهل مملكته: ابذن لنا فلنحذؾ هإالء فً البحر 
ونؤتً هذا النبً فنحدث به عهدا، لال: فانطلموا فمدموا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فشهدوا معه أحدا، 

حد منهم، فمالوا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: ابذن لنا فلنؤت أرضنا، فإن لنا أمواال وحنٌنا، وخٌبر، لال: ولم ٌصب أ
فنجًء بها فننفمها على المهاجرٌن فإنا نرى بهم جهدا، لال: فؤذن لهم فانطلموا، فجاإا بؤموالهم 

تَ  فؤنفموها على المهاجرٌن، فؤنزل هللا فٌهم اآلٌة : ٌِْن بَِما َصبَُروا }أُولَبَِن ٌُْإتَْوَن أَْجَرُهْم َمرَّ
ا َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن{ ]المصص :   .(2)["َٗ٘وٌَْدَرُءوَن بِاْلَحَسنَِة السٌَِّّبَةَ َوِممَّ
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ٌِْن بَِما َصبَُروا{ ]المصص :   تَ [، أي:" هإالء ٗ٘لوله تعالى:}أُولَبَِن ٌُْإتَْوَن أَْجَرُهْم َمرَّ
مرتٌن: على اإلٌمان بكتابهم، وعلى إٌمانهم بالمرآن بما  الذٌن تمدََّمْت صفتُهم ٌُإتَْون ثواب عملهم

 .(ٔ)صبروا"
ٌمول تعالى ذكره: هإالء الذٌن وصفت صفتهم }ٌإتون{ ثواب عملهم  لال الطبري:" 

 .(ٕ)}مرتٌن بما صبروا{"
أي : هإالء المتصفون بهذه الصفة الذٌن آمنوا بالكتاب األول ثم بالثانً  لال ابن كثٌر:" 

]ٌإتون أجرهم مرتٌن بإٌمانهم بالرسول األول ثم بالثانً ; ولهذا لال : } بَِما َصبَُروا { أي : على 
اتباع الحك ; فإنَّ تجشُّم مثل هذا شدٌد على النفوس. ولد ورد فً الصحٌحٌن من حدٌث عامر 

عن أبً بُْرَدةَ ، عن أبً موسى األشعري ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا صلى الشعبً، 
ثبلثة ٌُإتَوَن أْجرهم َمّرتٌَن : رجل من أهل الكتاب آمن بنبٌه ثم آمن بً ، »هللا علٌه وسلم : 

ا وعبد مملون أدى حك هللا وحك موالٌه ، وَرُجل كانت له أَمة فؤّدبها فؤحسن تؤدٌبها ثم أعتمه
جها  .(ٗ)"(ٖ)«فتزوَّ
عن أبً أمامة لال : "إنً لتحَت راحلة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم الفتح ، فمال لوال حسنًا جمٌبل و 

َمْن أسلم من أهل الكتابٌن فله أجره مرتٌن ، وله ما لنا وعلٌه ما علٌنا ، ]وَمْن »ولال فٌما لال : 
 .(٘)"«لنا وعلٌه ما علٌناأسلم من المشركٌن ، فله أجره ، وله ما 

لما نزلت هذه اآلٌة:}أولبن ٌإتون أجرهم مرتٌن{، فخرجت الٌهود لال سعٌد بن جبٌر:" 
على المسلمٌن فمالت : من آمن منا بكتابكم وكتابنا فله أجران، ومن لم ٌإمن بكتابكم فله أجر 

}ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتموا هللا وآمنوا كؤجوركم، فؤنزل هللا تبارن وتعالى على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
[ فزادهم 1ٕبرسوله ٌإتكم كفلٌن من رحمته وٌجعل لكم نورا تمشون به وٌؽفر لكم{ ]الحدٌد: 

 .(ٙ)[ إلى آخر اآلٌة"5ٕالنور والمؽفرة }لببل ٌعلم أهل الكتاب أال ٌمدرون{ ]الحدٌد: 
مرتٌن{، لال: كانت فٌمن  }أولبن ٌإتون أجرهم«: طسم»عن شهاب:" أن اآلٌة التً فً  

 .(2)أسلم من أهل الكتاب"
 [، ثبلثة وجوه:ٗ٘وفً لوله تعالى:}بَِما َصبَُروا{ ]المصص : 

 .(1). لاله لتادةصبروا على طاعة هللا وصبروا عن معصٌته ومحارمهأحدها : 
 .(ٓٔ)، والربٌع(5)الثانً : صبروا على األذى ، لاله مجاهد

كان لوما كانوا فً زمان الفترة متمسكٌن باإلسبلم ممٌمٌن علٌه صابرٌن  لال الربٌع:" 
على ما أوذوا، حتى أدرن رجال منهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص فلحموا به، ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: إن اإلسبلم بدأ ؼرٌبا 

انن هذا الذي أنت وسٌعود ؼرٌبا كما بدأ فطوبى للؽرباء، فمن كان على الحك متمسكا به فً زم
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فٌه فهو ؼرٌب من الؽرباء فً سنة الموم الذٌن كانوا على اإلسبلم فً زمان الفترة فصبروا على 
  .(ٔ)ما أوذوا"
، (ٕ)صبروا على إٌمانهم بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص لبل أن ٌبعث، وباتباعهم إٌاه حٌن بعث. لاله الضحانالثالث : 
 .(ٖ)وابن زٌد
لوله: "}إنا كنا من لبله مسلمٌن{ على دٌن عٌسى، فلما جاء النبً لال ابن زٌد، فً  

 .(ٗ)ملسو هيلع هللا ىلص أسلموا، فكان لهم أجرهم مرتٌن بما صبروا أول مرة، ودخلوا مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً اإلسبلم"
أوصافهم أنهم  [، أي:" ومنٗ٘لوله تعالى:}َوٌَْدَرُءوَن بِاْلَحَسنَِة السٌَِّّبَةَ{ ]المصص :  

 .(٘)ٌدفعون السٌبة بالحسنة"
 .(ٙ)ٌمول: وٌدفعون بحسنات أفعالهم التً ٌفعلونها سٌباتهم"لال الطبري:" 
 .(2)أي : ال ٌمابلون السٌا بمثله ، ولكن ٌعفون وٌصفحون" لال ابن كثٌر:"

ما تمدم لهم من  -بما ٌعلمون من الحسنات  -معنى }وٌدرءون{: ٌدفعون  لال الزجاج:" 
 .(1)السٌبات"
 .(5)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: ٌردون معروفا على من ٌسا إلٌهم" 
ٌدفعون الشر بالخٌر ال ٌكافبون الشر بالشر، ولكن ٌدفعونه بالخٌر، ولال  لال ابن زٌد:" 

ة{ ال ٌكافبون بالسٌبة السٌبة، ولكن ٌدرءون بالحسنة فً موضع آخر: }وٌدرإن بالحسنة السٌب
 .(ٓٔ)السٌبة"
ا َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن{ ]المصص :   [، أي:" ومما رزلناهم ٌنفمون فً ٗ٘لوله تعالى:}َوِممَّ

 .(ٔٔ)سبٌل الخٌر والبر"
 .(ٕٔ)أي: ٌتصدلون" لال الزجاج:" 

}ومما رزلناهم{ من األموال }ٌنفمون{ فً طاعة هللا، إما فً جهاد فً  لال الطبري:"
 .(ٖٔ)سبٌل هللا، وإما فً صدلة على محتاج، أو فً صلة رحم"

أي : ومن الذي رزلهم من الحبلل ٌنفمون على َخْلك هللا فً النفمات  لال ابن كثٌر:"
طوعات ، وصدلات النفل الواجبة ألهلهم وألاربهم ، والزكاة المفروضة والمستحبة من الت

 .(ٗٔ)والمربات "
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ٌإتون الزكاة احتسابا لها، تمدم تفسٌره فً سورة البمرة والزٌادة  لال ابن عباس:"
 .(ٔ)علٌه"
[، أي:" وإذا سمع هإالء ٘٘لوله تعالى:}َوإَِذا َسِمعُوا اللَّْؽَو أَْعَرُضوا َعْنهُ{ ]المصص :  

 .(ٕ)الموم الباطل من المول لم ٌُْصؽوا إلٌه"
 -وهو الباطل من المول -وإذا سمع هإالء الموم الذٌن آتٌناهم الكتاب اللؽو لال الطبري:" 

 .(ٖ)لم ٌصؽوا إلٌه ولم ٌستمعوه"
 .(ٗ)أي: إذا سمعوا ما ال ٌجوز وٌنبؽً أن ٌلؽى لم ٌلتفتوا إلٌه" لال الزجاج:" 

وا  لال ابن كثٌر:" أي : ال ٌخالطون أهله وال ٌعاشرونهم ، بل كما لال تعالى : } َوإَِذا َمرُّ
وا ِكَراًما { ]   .(٘)[" 2ٕالفرلان : ٓبِاللَّْؽِو َمرُّ

ال ٌجارون أهل الجهل والباطل فً باطلهم، أتاهم من أمر هللا ما ولذهم عن  لال لتادة:" 
 .(ٙ)ذلن"

سمعوا اللؽو الذي كتب الموم بؤٌدٌهم مع كتاب هللا،  هذه ألهل الكتاب، إذا ولال ابن زٌد:" 
ولالوا: هو من عند هللا، إذا سمعه الذٌن أسلموا، ومروا به ٌتلونه، أعرضوا عنه، وكؤنهم لم 
ٌسمعوا ذلن لبل أن ٌإمنوا بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص، ألنهم كانوا مسلمٌن على دٌن عٌسى، أال ترى أنهم 

 .(2)"{له مسلمٌنٌمولون: }إنا كنا من لب
كان ناس من أهل الكتاب أسلموا، فكان المشركون ٌإذونهم، فكانوا  ولال مجاهد:" 

 .(1)ٌصفحون عنهم، ٌمولون: }سبلم علٌكم ال نبتؽً الجاهلٌن{"
[، أي:" ولالوا: لنا أعمالنا ٘٘لوله تعالى:}َولَالُوا لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم{ ]المصص :  
 .(5)حٌد عنها، ولكم أعمالكم ووزرها علٌكم"ال ن

أجابوهم بالجمٌل من المول }لنا أعمالنا{ لد رضٌنا بها ألنفسنا، }ولكم  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)أعمالكم{ لد رضٌتم بها ألنفسكم"

أي : إذا َسفه علٌهم َسفٌه ، وكلمهم بما ال ٌَلٌُك بهم الجواُب عنه ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)أعرضوا عنه ولم ٌمابلوه بمثله من الكبلم المبٌح ، وال ٌصدر عنهم إال كبلم طٌب"

ٌُْكْم{ ]المصص :    .(ٕٔ)"سبلم متاركة ومباعدة [، أي:"٘٘لوله تعالى:}َسبَلٌم َعلَ
 .(ٖٔ)ٌمول: أمنة لكم منا أن نسابكم، أو تسمعوا منا ما ال تحبون" لال الطبري:" 
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}َوإَِذا َخاَطبَُهُم  هذا سبلم متاركة ولٌس بتحٌة، وهو نحو لوله : لال الجصاص:" 
 .(ٔ)["ٖٙاْلَجاِهلُوَن لَالُوا َسبَلًما{ ]الفرلان : 

: }سبلم علٌكم{ التحٌة. المعنى فٌه: أعرضوا -ههنا–لٌس ٌرٌدون بمولهم  لال الزجاج:" 
عنه ولالوا: سبلم علٌكم، أي: بٌننا وبٌنكم المتاركة والتسلم. وهذا لبل أن ٌإمر المسلمون 

 .(ٕ)بالمتال"
[، أي:" ال نرٌد طرٌك الجاهلٌن وال ٘٘لوله تعالى:}اَل نَْبتَِؽً اْلَجاِهِلٌَن{ ]المصص :  
 .(ٖ)نحبها"
 .(ٗ)ٌمول: ال نرٌد محاورة أهل الجهل ومسابتهم" لال الطبري:" 
 .(٘)أي : ال نُرٌد َطرٌك الجاهلٌن وال نُحبّها" لال ابن كثٌر:" 
دمحم بن إسحاق: "ثم لدم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو بمكة عشرون رجبل أو لرٌب من لال  

ذلن ، من النصارى ، حٌن  بلؽهم خبره من الحبشة. فوجدوه فً المسجد ، فجلسوا إلٌه وكلموه 
فلما فرؼوا من مساءلة رسول هللا عما  -ورجال من لرٌش فً أندٌتهم حول الكعبة  -وساءلوه 

ادوا ، دعاهم إلى هللا وتبل علٌهم المرآن ، فلما سمعوا المرآن فاضت أعٌنهم من الدمع ، ثم أر
استجابوا هلل وآمنوا به وصدلوه ، وعرفوا منه ما كان ٌوصؾ لهم فً كتابهم من أمره. فلما 
ب. لاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام فً نفر من لرٌش ، فمالوا لهم : َخٌَّبَُكم هللا ِمْن رك

بعثكم َمْن وراءكم من أهل دٌنكم ترتادون لهم لتؤتوهم بخبر الرجل ، فلم تطمبن مجالسكم عنده 
حتى فارلتم دٌنكم وصدلتموه فٌما لال ; ما نعلم ركبًا أحمك منكم. أو كما لالوا لهم. فمالوا لهم  

 نفَسنا خًٌرا.سبلم علٌكم ، ال نجاهلكم ، لنا ما نحن علٌه ، ولكم ما أنتم علٌه ، لم نَؤُل أ
 لال : وٌمال : إن النفر النصارى من أهل نجران ، فاهلل أعلم أّي ذلن كان.

ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلِه هُْم  -وهللا أعلم  -لال : وٌمال  إن فٌهم نزلت هذه اآلٌات : } الَِّذٌَن آتَ
 بِِه ٌُْإِمنُوَن { إلى لوله : } ال نَْبتَِؽً اْلَجاِهِلٌَن {. 

ال : ولد سؤلت الزهري عن هذه اآلٌات فٌمن أنزْلن، لال : ما زلُت أسمع من علمابنا ل
أنهن أنزلهن فً النجاشً وأصحابه ، رضً هللا عنهم ، واآلٌات التً  فً سورة المابدة : } َذِلَن 

ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا { إلى لوله : } فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدٌنَ   .(ٙ)[" 1ٖ،  1ٕ{ ] المابدة :  بِؤَنَّ ِمْنُهْم لِّسِ
 [:٘٘-ٕ٘فوابد اآلٌات:]

 بٌان فضل أهل الكتاب إذا آمنوا بالنبً األمً وكتابه وأسلموا هلل رب العالمٌن. -ٔ
 فضٌلة من ٌدرء بالحسنة السٌبة، وٌنفك مما رزله هللا. -ٕ
إحدى  فضٌلة من ٌعرض عن اللؽو وأهل الجهاالت، وٌمول ما ٌسلم به من المول، وهذه -ٖ

صفات عباد الرحمن }وإذا خاطبهم الجاهلون لالوا سبلما{ أي لوال ٌسلمون به. وهذا السبلم لٌس 
 سبلم تحٌة وإنما هو سبلم متاركة.

 
 

 المرآن
َ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌَن ) : ({ ]المصص ٙ٘}إِنََّن اَل تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ َّللاَّ

٘ٙ] 
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 التفسٌر: 
ال تهدي هداٌة توفٌك َمن أحببت هداٌته، ولكن ذلن بٌد هللا ٌهدي َمن ٌشاء أن  -أٌها الرسول-إنن 

 ٌهدٌه لئلٌمان، وٌوفمه إلٌه، وهو أعلم بمن ٌصلح للهداٌة فٌهدٌه.
 سبب النزول:
سعٌد بن المسٌب، عن أبٌه، لال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول هللا عن 

ملسو هيلع هللا ىلص فوجد عنده أبا جهل، وعبد هللا بن أبً أمٌة بن المؽٌرة، فمال: " أي عم لل: ال إله إال هللا كلمة 
أحاج لن بها عند هللا " فمال أبو جهل، وعبد هللا بن أبً أمٌة: أترؼب عن ملة عبد المطلب؟ فلم 

عٌدانه بتلن الممالة، حتى لال أبو طالب آخر ما [، ؤٌٌٖٔزل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌعرضها علٌه ]ص:
كلمهم: على ملة عبد المطلب، وأبى أن ٌمول: ال إله إال هللا، لال: لال رسول هللا صلى هللا علٌه 

فؤنزل هللا: }ما كان للنبً والذٌن آمنوا أن ٌستؽفروا « وهللا ألستؽفرن لن ما لم أنه عنن»وسلم: 
هللا فً أبً طالب، فمال لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: }إنن ال تهدي من  [ وأنزلٖٔٔللمشركٌن{ ]التوبة: 

 .(ٔ)"[ٙ٘أحببت ولكن هللا ٌهدي من ٌشاء{ ]المصص: 
عن أبً هرٌرة، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعمه: " لل: ال إله إال هللا، أشهد لن بها ٌوم 

ٌمولون: إنما حمله على ذلن الجزع أللررت بها عٌنن، المٌامة "، لال: لوال أن تعٌرنً لرٌش، 
 .(ٕ)["ٙ٘فؤنزل هللا: }إِنََّن اَل تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ هللاَ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء{ ]المصص: 

ال  -أٌها الرسول-[، أي:" إنن ٙ٘لوله تعالى:}إِنََّن اَل تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت{ ]المصص :  
 .(ٖ)فٌك َمن أحببت هداٌته"تهدي هداٌة تو
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }إنن{ ٌا دمحم }ال تهدي من أحببت{ هداٌته،  لال الطبري:" 

 .(ٗ)ولو لٌل: معناه: إنن ال تهدي من أحببته لمرابته منن، ولكن هللا ٌهدي من ٌشاء، كان مذهبا"
اإلسبلم كل من أحببت أن ٌدخل فٌه من  ال تمدر أن تدخل فً لال الزمخشري: أي:" 

 .(٘)لومن وؼٌرهم، ألنن عبد ال تعلم المطبوع على للبه من ؼٌره"
ٌمول تعالى لرسوله ، صلوات هللا وسبلمه علٌه : إنن ٌا دمحم } إِنََّن ال  لال ابن كثٌر:" 

تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت { أي : لٌس إلٌن ذلن ، إنما علٌن الببلغ ، وهللا ٌهدي من ٌشاء ، وله الحكمة 
مرة البالؽة والحجة الدامؽة ، كما لال تعالى : } لٌس علٌن هداهم ولكن هللا ٌهدي من ٌشاء { ] الب

[. وهذه اآلٌة  ٖٓٔ[ ، ولال : } َوَما أَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْإِمنٌَِن { ] ٌوسؾ :  2ٕٕ: 
 .(ٙ)أخص من هذا كله"

 ٌكون الحب على جهتٌن هاهنا: لال الفراء:" 
 إحداهما: إنن ال تهدي من تحبه للمرابة.

كمولن: إنن ال تهدي من ترٌد، كما تراه والوجه اآلخر ٌرٌد: إنن ال تهدي من أحببت أن ٌهتدي 
 .(2)كثٌرا فً التنزٌل }ولكن هللا ٌهدي من ٌشاء{ أن ٌهدٌه"
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، «اشهد بكلمة اإلخبلص أجادل عنن بها ٌوم المٌامة»لال مجاهد:" لال دمحم ألبً طالب:  
ة فً لال: أي ابن أخً ملة األشٌاخ، فؤنزل هللا }إنن ال تهدي من أحببت{، لال: نزلت هذه اآلٌ

 .(ٔ)أبً طالب"
 .(ٕ)عن لتادة: "}إنن ال تهدي من أحببت{، ٌعنً: أبا طالب" 
أجمع المفسرون أنها نزلت فً أبً طالب، وجابز أن ٌكون ابتداء نزولها  لال الزجاج:" 

فً أبً طالب وهً عامة، ألنه ال ٌهدي إال هللا، وال ٌرشد وال ٌوفك إال هو، وكذلن هو ٌضل 
 .(ٖ)من ٌشاء"
الهداٌة فً الحمٌمة إمالة الملب من الباطل إلى الحك، وذلن من خصابص  المشٌري:"لال  
توسعا، وذلن جابز بل واجب فى  -، وتطلك الهداٌة بمعنى: الدعاء إلى الحك-سبحانه -لدرة الحك

 صفته ملسو هيلع هللا ىلص، لال تعالى: }وإنن تهدى إلى صراط مستمٌم{. 
الرسالة، وجمال السفارة، والممام المحمود، والحوض وٌمال: لن شرؾ النبوة، ومنزلة 

المورود، وأنت سٌد ولد آدم.. ولكنن ال تهدى من أحببت، فخصابص الربوبٌة ال تصلح لمن 
 .(ٗ)وصفه البشرٌة"

َ ٌَْهِدي َمْن ٌََشاُء{ ]المصص :   [، أي:" ولكن ذلن بٌد هللا ٌهدي ٙ٘لوله تعالى:}َولَِكنَّ َّللاَّ
 .(٘)ٌه لئلٌمان، وٌوفمه إلٌه"َمن ٌشاء أن ٌهد

}ولكن هللا ٌهدي من ٌشاء{ أن ٌهدٌه من خلمه، بتوفٌمه لئلٌمان به  لال الطبري:" 
 .(ٙ)وبرسوله"
ولكن هللا ٌدخل فً اإلسبلم من ٌشاء وهو الذي علم أنه ؼٌر مطبوع  لال الزمخشري: " 

 .(2)على للبه، وأن األلطاؾ ننفع فٌه، فٌمرن به ألطافه حتى تدعوه إلى المبول"
 .(1)عن لتادة:" }ولكن هللا ٌهدي من ٌشاء{، ٌعنً: العباس"

وهو أعلم بمن ٌصلح للهداٌة  [، أي:"ٙ٘لوله تعالى:}َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدٌَن{ ]المصص :  
 .(5)فٌهدٌه"
وهللا أعلم من سبك له فً علمه أنه ٌهتدي للرشاد، ذلن الذي ٌهدٌه  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٓٔ)هللا فٌسدده وٌوفمه"
 .(ٔٔ)}وهو أعلم بالمهتدٌن{، بالمابلٌن من الذٌن ال ٌمبلون" لال الزمخشري: " 
 .(ٕٔ)أي : هو أعلم بَِمْن ٌستحك الهداٌة بَِمْن ٌستحك الِؽَواٌة " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)عن مجاهد، لوله: "}وهو أعلم بالمهتدٌن{، بمن لدر له الهدى والضبللة" 
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 المرآن

ْن لَُهْم َحَرًما آِمنًا  َّبِعِ اْلُهَدى َمعََن نُتََخطَّْؾ ِمْن أَْرِضنَا أََولَْم نَُمّكِ ٌِْه ثََمَراُت ُكّلِ }َولَالُوا إِْن نَت ٌُْجبَى إِلَ
ٍء ِرْزلًا ِمْن لَُدنَّا َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم اَل ٌَْعلَُموَن ) ًْ  [4٘({ ]المصص : 4َ٘ش

 التفسٌر: 
إن نتبع الحك الذي جبتنا به، ونتبرأ من األولٌاء واآللهة، نُتََخطَّْؾ من « : مكة»ولال كفار 

منا على الناس سفن أرضنا بالمتل واألسر ونهب األموال، أو  لم نجعلهم متمكنٌن فً بلد آمن، حرَّ
الدماء فٌه، ٌُجلب إلٌه ثمرات كل شًء رزلًا ِمن لدنا؟ ولكن أكثر هإالء المشركٌن ال ٌعلمون 

 لَْدر هذه النعم علٌهم، فٌشكروا َمن أنعم علٌهم بها وٌطٌعوه.
 سبب النزول:
إنا نعلم أنن رسول هللا، وأن الذي تمول  ذكر لنا أن ناسا من أهل مكة لالوا: لال لتادة:" 

 .(ٕ)حك، ولكنا ال نستطٌع ترن أوطاننا، فؤنزل هللا هذه اآلٌة"
َّبِعِ اْلُهَدى َمعََن نُتََخطَّْؾ ِمْن أَْرِضنَا{ ]المصص :   [، أي:" 2٘لوله تعالى:}َولَالُوا إِْن نَت

ألولٌاء واآللهة، نُتََخطَّْؾ من إن نتبع الحك الذي جبتنا به، ونتبرأ من ا« : مكة»ولال كفار 
 .(ٖ)أرضنا بالمتل واألسر ونهب األموال"

ولالت كفار لرٌش: إن نتبع الحك الذي جبتنا به معن، ونتبرأ من األنداد  لال الطبري:" 
 .(ٗ)واآللهة، ٌتخطفنا الناس من أرضنا بإجماع جمٌعهم على خبلفنا وحربنا"

ٌمول تعالى مخبًرا عن اعتذار بعض الكفار فً عدم اتباع الهدى حٌث  لال ابن كثٌر:" 
َّبِعِ اْلُهَدى َمعََن نُتََخطَّْؾ ِمْن أَْرِضنَا {، أي : نخشى إن اتبعنا ما  لالوا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : } إِْن نَت

دونا باألذى جبت به من الهدى ، وخالفنا َمْن حولنا من أحٌاء العرب المشركٌن ، أن ٌمص
 .(٘)والمحاربة ، وٌتخطفونا أٌنما كنا"

إنا نعلم أن ما أتٌت به حك، ولكنا نكره إن آمنا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كانوا لالوا للنبً  لال الزجاج:" 
 .(ٙ)بن أن نمصد ونتخطؾ من أرضنا"

االختطاؾ: هو االستبلب بسرعة، وٌمال: إن المابل لهذا المول هو  لال السمعانً:" 
الحارث بن نوفل بن عبد مناؾ، لال للنبً: إنا نعلم ما جبت به حك، ولكنا إن أسلمنا معن لم 

 .(2)نطك العرب; فإنا أكلة رأس، وٌمصدنا العرب من كل ناحٌة، فبل نطٌمهم"
 .(1)ٌؽٌر بعضهم على بعض"عن ابن زٌد، "}نتخطؾ من أرضنا{، لال: كان  
 .(5)هذا لول المشركٌن من أهل مكة" لال الضحان:" 
هم أناس من لرٌش لالوا لدمحم: إن نتبعن ٌتخطفنا الناس، فمال هللا: }أولم  لال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)نمكن لهم حرما آمنا ٌجبى إلٌه ثمرات كل شًء{"
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َّبِعِ اْلُهَدى َمعََن أن الحارث بن عامر بن نوفل الذي لال وعن ابن عباس، "  : } إِْن نَت
 .(ٔ)نُتََخطَّْؾ ِمْن أَْرِضنَا {"

ْن لَُهْم َحَرًما آِمنًا{ ]المصص :  [، أي:" أو لم نجعلهم متمكنٌن فً 2٘لوله تعالى:}أََولَْم نَُمّكِ
منا على الناس سفن الدماء فٌه" بلد آمن، حرَّ
(ٕ). 

ٌمول هللا لنبٌه: فمل: أو لم نوطا لهم بلدا حرمنا على الناس سفن الدماء  لال الطبري:" 
فٌه، ومنعناهم من أن ٌتناولوا سكانه فٌه بسوء، وأمنا على أهله من أن ٌصٌبهم بها ؼارة، أو 

 .(ٖ)لتل، أو سباء"
، ٌعنً : هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل ; ألن هللا جعلهم فً بلد أمٌن  لال ابن كثٌر:" 

وَحَرم معظم آمن منذ ُوضع ، فكٌؾ ٌكون هذا الحرم آمنًا فً حال كفرهم وشركهم ، وال ٌكون 
 .(ٗ)آمنًا لهم ولد أسلموا وتابعوا الحك ؟"

}حرما أمنا{ أي: ذا أمن، ومن المعروؾ أنه ٌؤمن فٌه الظباء من الذباب، لال السمعانً:" 
 .(٘)والحمام من الحدأة"

فؤعلمهم هللا أنه لد تفضل علٌهم بؤن آمنهم بمكة، فؤعلمهم أن لد آمنهم  لال الزجاج:" 
 .(ٙ)بحرمة البٌت، ومنع منهم العدو، أي: فلو آمنوا لكان أولى بالتمكن واألمن والسبلمة"

 .(2)ٌمول: أو لم ٌكونوا آمنٌن فً حرمهم ال ٌؽزون فٌه وال ٌخافون" لال لتادة:" 
كان أهل الحرم آمنٌن ٌذهبون حٌث شاءوا، إذا خرج أحدهم فمال: إنً من  لال لتادة :" 

 .(1)أهل الحرم لم ٌتعرض له، وكان ؼٌرهم من الناس إذا خرج أحدهم لتل"
فؤلممهم هللا الحجر. بؤنه مكن لهم فً الحرم الذي آمنه بحرمة البٌت  لال الزمخشري:" 

وآمن لطانه بحرمته، وكانت العرب فً الجاهلٌة حولهم ٌتؽاورون وٌتناحرون، وهم آمنون فً 
 .(5)حرمهم ال ٌخافون"

ٍء ِرْزلًا ِمْن لَُدنَّا{ ]المصص :  ًْ ٌِْه ثََمَراُت ُكّلِ َش أي:" ٌُجلب  [،2٘لوله تعالى:}ٌُْجبَى إِلَ
 .(ٓٔ)إلٌه ثمرات كل شًء رزلًا ِمن لدنا؟"

 .(ٔٔ)ٌحمل إلٌه ثمرات كل بلد ورزلا رزلناهم من عندنا" لال الطبري: ٌمول:"
 .(ٕٔ)والثمرات واألرزاق تجبى إلٌهم من كل أوب" لال الزمخشري:" 
أي : من سابر الثمار مما حوله من الطابؾ وؼٌره ، وكذلن المتاجر  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖٔ)واألمتعة } ِرْزلًا ِمْن لَُدنَّا { أي : من عندنا "
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 .(ٔ)عن ابن عباس، :"}ٌجبى إلٌه ثمرات كل شًء{، لال: ثمرات األرض"
 .(ٕ)}من لدنا{، ٌعنً: من، عندنا" لال مجاهد:"

[، أي:" ولكن أكثر هإالء 2٘أَْكثََرُهْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]المصص : لوله تعالى:}َولَِكنَّ 
 .(ٖ)المشركٌن ال ٌعلمون لَْدر هذه النعم علٌهم، فٌشكروا َمن أنعم علٌهم بها وٌطٌعوه"

ولكن أكثر هإالء المشركٌن المابلٌن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: }إن نتبع الهدى معن  لال الطبري:"
نتخطؾ من أرضنا{ ال ٌعلمون أنا نحن الذٌن مكنا لهم حرما آمنا، ورزلناهم فٌه، وجعلنا 
الثمرات من كل أرض تجبً إلٌهم، فهم بجهلهم بمن فعل ذلن بهم ٌكفرون، ال ٌشكرون من أنعم 

 .(ٗ)ذلن"علٌهم ب
أى: للٌل منهم ٌمرون بؤن ذلن رزق من عند هللا، وأكثرهم جهلة ال  لال الزمخشري: "

ٌعلمون ذلن وال ٌفطنون له، ولو علموا أنه من عند هللا لعلموا أن الخوؾ واألمن من عنده، ولما 
 .(٘)خافوا التخطؾ إذا آمنوا به وخلعوا أنداده"

 .(ٙ)ُهْم ال ٌَْعلَُموَن { فلهذا لالوا ما لالوا "} َولَِكنَّ أَْكثَرَ  لال ابن كثٌر:" 
لال السمعانً: "}ولكن أكثرهم ال ٌعلمون{، أي: ما ألوله حك. ومعنى اآلٌة: أنا مع 

 .(2)كفركم أمناكم فً الحرم، فكٌؾ نخوفكم إذا أسلمتم؟"
 .(1)عن ابن عباس، "}ال ٌعلمون{، ٌمول: ال ٌعملون"

 
 المرآن

ِمْن لَْرٌٍَة بَِطَرْت َمِعٌَشتََها فَتِْلَن َمَساِكنُُهْم لَْم تُْسَكْن ِمْن بَْعِدِهْم إاِلَّ لَِلٌاًل َوُكنَّا نَْحُن }َوَكْم أَْهلَْكنَا 
 [4٘({ ]المصص : 4٘اْلَواِرثٌَِن )
 التفسٌر: 

وكثٌر من أهل المرى أهلكناهم حٌن أَْلَهتهم معٌشتهم عن اإلٌمان بالرسل، فكفروا وطؽَْوا، فتلن 
اكنهم لم تُسكن من بعدهم إال للٌبل منها، وكنا نحن الوارثٌن للعباد نمٌتهم، ثم ٌرجعون إلٌنا، مس

 فنجازٌهم بؤعمالهم.
[، أي:" وكثٌر من 1٘لوله تعالى:}َوَكْم أَْهلَْكنَا ِمْن لَْرٌٍَة بَِطَرْت َمِعٌَشتََها{ ]المصص :  

 .(5)اإلٌمان بالرسل، فكفروا وطؽَْوا"أهل المرى أهلكناهم حٌن أَْلَهتهم معٌشتهم عن 
}وكم أهلكنا من لرٌة{ أبطرتها }معٌشتها{ فبطرت، وأشرت، وطؽت،  لال الطبري:"

 .(ٓٔ)فكفرت ربها"
البطر: األشر، عصوا وخالفوا أمر هللا وبطروا، ولرأ لول هللا: }ذلكم بما  لال ابن زٌد:" 

كنتم تفرحون فً األرض بؽٌر الحك وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدٌن فٌها فببس 
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مثوى المتكبرٌن{، ولال: هذا البطر. ولرأ: }وكم أهلكنا من لرٌة بطرت معٌشتها{، البطر األشر 
 .(ٔ)اطل والركوب لمعاصً هللا، لال: ذلن هو البطر فً المعٌشة"والؽفلة وأهل الب

فتلن [، أي:" 1٘لوله تعالى:}فَتِْلَن َمَساِكنُُهْم لَْم تُْسَكْن ِمْن بَْعِدِهْم إِالَّ لَِلٌبًل{ ]المصص :  
 .(ٕ)"مساكنهم خاوٌةً بما ظلموا لم تسكن من بعد تدمٌرهم إالَّ زماناً للٌبلً 

 .(ٖ)ل: خربت من بعدهم، فلم ٌعمر منها إال أللها، وأكثرها خراب"ٌمو لال الطبري:" 
[، أي:" وكنا نحن الوارثٌن للعباد 1٘لوله تعالى:}َوُكنَّا نَْحُن اْلَواِرثٌَِن{ ]المصص :  

 .(ٗ)نمٌتهم، ثم ٌرجعون إلٌنا، فنجازٌهم بؤعمالهم"
ٌمول: ولم ٌكن لما خربنا من مساكنهم منهم وإرث، وعادت كما كانت  لال الطبري:" 

 .(٘)لبل سكناهم فٌها، ال مالن لها إال هللا، الذي له مٌراث السماوات واألرض"
 .(ٙ)أي : رجعت خرابًا لٌس فٌها أحد" لال ابن كثٌر:" 
األحبار، عن عبد هللا بن مسعود لال: كنت، عند عمر بن الخطاب فدخل علٌنا كعب  

فمال: ٌا أمٌر المإمنٌن أال أخبرن بؤؼرب شًء لرأت فً كتب األنبٌاء، إن هامة جاءت إلى 
سلٌمان بن داود فمالت: السبلم علٌن ٌا نبً، هللا فمال سلٌمان: وعلٌن السبلم ٌا هام أخبرٌنً 

ه. فمال لها كٌؾ ال تؤكلٌن الزرع؟ فمالت: ٌا نبً هللا، ألن آدم عصى ربه فً سببه، لذلن ال آكل
سلٌمان: كٌؾ ال تشربٌن الماء؟ لالت: ٌا نبً هللا، ألن هللا عز وجل أؼرق بالماء لوم نوح، من 
أجل ذلن تركت شربها. لال لها سلٌمان: فكٌؾ تركت العمران وسكنت الخراب؟ لالت: ألن 

أهلكنا من  الخراب مٌراث هللا، وأنا أسكن فً مٌراث هللا، ولد ذكر هللا فً كتابه عز وجل: }وكم
لرٌة بطرت معٌشتها فتلن مساكنهم لم تسكن من بعدهم إال للٌبل وكنا نحن الوارثٌن{، الدنٌا كلها 

 .(2)مٌراث هللا"
 

 المرآن
ٌِْهْم آٌَاتِنَا َوَما ُكنَّا ُمْهلِ  َها َرُسواًل ٌَتْلُو َعلَ اْلمَُرى ِكً }َوَما َكاَن َربَُّن ُمْهِلَن اْلمَُرى َحتَّى ٌَْبعََث فًِ أُّمِ

 [4٘({ ]المصص : 4٘إِالَّ َوأَْهلَُها َظاِلُموَن )
 التفسٌر: 

-فً زمانن حتى ٌبعث فً أمها « مكة»مهلن المرى التً حول  -أٌها الرسول-وما كان ربن 
رسوال ٌتلو علٌهم آٌاتنا، وما كنا مهلكً المرى إال وأهلها ظالمون ألنفسهم  -« مكة»وهً 

 بذلن مستحمون للعموبة والنكال.بكفرهم باهلل ومعصٌته، فهم 
ٌِْهْم آٌَاتِنَا{   َها َرُسواًل ٌَتْلُو َعلَ لوله تعالى:}َوَما َكاَن َربَُّن ُمْهِلَن اْلمَُرى َحتَّى ٌَْبعََث فًِ أُّمِ

فً زمانن « مكة»مهلن المرى التً حول  -أٌها الرسول-[، أي:" وما كان ربن 5٘]المصص : 
 .(1)رسوال ٌتلو علٌهم آٌاتنا" - «مكة»وهً -حتى ٌبعث فً أمها 
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}وما كان ربن{ ٌا دمحم }مهلن المرى{ التً حوالً مكة فً زمانن  لال الطبري:" 
وعصرن حتى ٌبعث فً مكة رسوال وهً أم المرى، ٌتلو علٌهم آٌات كتابنا، والرسول: دمحم 

 .(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص"
 .(ٕ)وأم المرى: مكة، وبعث هللا إلٌهم رسوال دمحما ملسو هيلع هللا ىلص" لال لتادة:" 
 .(ٖ)لال مجاهد وعطاء بن أبً رباح:" البٌت: أم المرى" 
عن الحسن، لوله:"}وما كان ربن مهلن المرى حتى ٌبعث فً أمها رسوال{، فً  
 .(ٗ)أوابلها"
َها { أي : أصلها وعظٌمتها ،  لال ابن كثٌر:"  ولٌل : المراد بموله : } َحتَّى ٌَْبعََث فًِ أُّمِ

 .(٘)كؤمهات الرساتٌك واأللالٌم. حكاه الزمخشري وابن الجوزّي ، وؼٌرهما ، ولٌس ببعٌد"
 .(ٙ)عن سعٌد بن جبٌر، لوله:" }آٌاتنا{، ٌعنً: المرآن" 
[، أي:" وما كنا 5٘ى إاِلَّ َوأَْهلَُها َظاِلُموَن{ ]المصص : لوله تعالى:}َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكً اْلمُرَ  

مهلكً المرى إال وأهلها ظالمون ألنفسهم بكفرهم باهلل ومعصٌته، فهم بذلن مستحمون للعموبة 
 .(2)والنكال"
ٌمول: ولم نكن لنهلن لرٌة وهً باهلل مإمنة إنما نهلكها بظلمها أنفسها  لال الطبري:" 

 .(1)بكفرها باهلل، وإنما أهلكنا أهل مكة بكفرهم بربهم وظلم أنفسهم"
 .(5)ولم ٌكن لٌهلكها إال بظلم أهلها" لال الزجاج:" 
هلها، ولو هللا لم ٌهلن لرٌة بإٌمان، ولكنه ٌهلن المرى بظلم إذا ظلم أ لال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)كانت لرٌة آمنت لم ٌهلكوا مع من هلن، ولكنهم كذبوا وظلموا، فبذلن أهلكوا"
 [:5٘-ٙ٘فوابد اآلٌات:]

تمرٌر مبدأ ال هادي إال هللا. الهداٌة المنفٌة هً إنارة للب العبد وتوفٌك العبد لئلٌمان وعمل  -ٔ
هللا تعالى وإنن لتهدي إلى صراط الصالحات، وترن الشرن والمعاصً. والهداٌة المثبة، ٌمول 

 مستمٌم. تلن هداٌة الدعوة والوعظ واإلرشاد، ومنه }َوِلُكّلِ لَْوٍم َهاٍد{ أي ٌدعوهم إلى الهدى.
مظاهر لدرة هللا وعلمه ورحمته وحكمته فٌما ألماه فً للوب العرب المشركٌن الجاهلٌٌن من  -ٕ

ً كما لال تعالى: }فَْلٌَْعبُُدوا َربَّ َهذَا تعظٌم الحرم وأهله لٌهًء بذلن لسكان حرمه أمنا و عٌشا
ٌِْت الَِّذي أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوعٍ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍؾ{ ]لرٌش:  [ .ٗ-ٕاْلبَ

 من رحمة هللا وعدله أن ال ٌهلن أمة من األمم إال إذا توفر لهبلكها شرطان: -ٖ
 والنور. أن ٌبعث فٌهم رسوال ٌتلو علٌهم آٌات هللا تحمل الهدى -أ
 أن ٌظلم أهلها بالتكذٌب للرسول والكفر بما جاء به واإلصرار على الكفر والمعاصً. -ب
ٌِْهْم آٌَاتِنَا{ -ٗ َها َرُسوال ٌَتْلُو َعلَ وفً لوله تعالى: }َوَما َكاَن َربَُّن ُمْهِلَن اْلمَُرى َحتَّى ٌَْبعََث فًِ أُّمِ

هللا وسبلمه علٌه، المبعوث من أم المرى ،  داللة على أن النبً األمً ، وهو دمحم ، صلوات
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رسول إلى جمٌع المرى ، من عرب وأعجام ، كما لال تعالى : } ِلتُْنِذَر أُمَّ اْلمَُرى َوَمْن َحْولََها { ] 
ٌُْكْم َجِمٌعًا { ] األعراؾ  2الشورى :  ِ إِلَ : [ ، ولال تعالى : } لُْل ٌَا أٌََُّها النَّاُس إِنًِّ َرُسوُل َّللاَّ
[ ، ولال : } َوَمْن ٌَْكفُْر بِِه ِمَن األْحَزاِب  5ٔ[ ، ولال : } ألْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََػ { ] األنعام :  1٘ٔ

[. وتمام الدلٌل لوله: } َوإِْن ِمْن لَْرٌٍَة إاِل نَْحُن ُمْهِلُكوَها لَْبَل ٌَْوِم  2ٔفَالنَّاُر َمْوِعُدهُ { ] هود : 
بُوَها َعَذابًا َشِدًٌدا َكاَن َذِلَن فًِ اْلِكتَاِب َمْسُطوًرا { ] اإلسراء : اْلِمٌَاَمِة أَْو مُ  [. فؤخبر أنه  1٘عَذِّ

بٌَِن َحتَّى نَْبعََث َرُسوال { ] اإلسراء :  سٌهلن كل لرٌة لبل ٌوم المٌامة ، ولد لال : } َوَما ُكنَّا ُمعَذِّ
مرى ; ألنه مبعوث إلى أمها وأصلها التً [. فجعل تعالى بعثة النبً األمً شاملة لجمٌع ال ٘ٔ

ترجع إلٌها. وثبت فً الصحٌحٌن عنه ، صلوات هللا وسبلمه علٌه، أنه لال : "بعثت إلى األحمر 
. ولهذا ختم به الرسالة والنبوة ، فبل نبً بعده وال رسول ، بل شرعه باق بماء اللٌل (ٔ)واألسود"

  .(ٕ)والنهار إلى ٌوم المٌامة
ٌد نفسه كما ٌمولون فما اعتذر به المشركون عن لبول اإلسبلم بحجة تؤلب العرب التارٌخ ٌع-٘

علٌهم وتعطٌل تجارتهم ٌعتذر به الٌوم كثٌر من المسإولٌن فعطلوا الحدود وجاروا الؽرب فً 
فصل الدٌن عن الدولة وأباحوا كبابر االثم كالربا وشرب الخمور وترن الصبلة حتى ال ٌمال 

 متزمتون فٌمنعوهم المعونات وٌحاصرونهم التصادٌا. عنهم إنهم رجعٌون
 المرآن

ٌٌْر َوأَْبمَى أَفاََل تَعْ  ِ َخ ْنٌَا َوِزٌنَتَُها َوَما ِعْنَد َّللاَّ ٍء فََمتَاُع اْلَحٌَاِة الدُّ ًْ ({ ِٓٙملُوَن )}َوَما أُوتٌِتُْم ِمْن َش
 [ ٓٙ]المصص : 
 التفسٌر:

األموال واألوالد، فإنما هو متاع تتمتعون به فً هذه من شًء من  -أٌها الناس-وما أُعطٌتم 
الحٌاة الدنٌا، وزٌنة ٌُتزٌَّن بها، وما عند هللا ألهل طاعته ووالٌته خٌر وأبمى; ألنه دابم ال نفاد 

 تتدبرون بها، فتعرفون الخٌر من الشر؟ -أٌها الموم-له، أفبل تكون لكم عمول 
  ًْ [، أي:" ٍٓٙء فََمتَاُع اْلَحٌَاةِ الدُّْنٌَا َوِزٌنَتَُها{ ]المصص : لوله تعالى:}َوَما أُوتٌِتُْم ِمْن َش

من شًء من األموال واألوالد، فإنما هو متاع تتمتعون به فً هذه  -أٌها الناس-وما أُعطٌتم 
الحٌاة الدنٌا، وزٌنة ٌُتزٌَّن بها"
(ٖ). 

فإنما هو متاع  وما أعطٌتم أٌها الناس من شًء من األموال واألوالد، لال الطبري:" 
تتمتعون به فً هذه الحٌاة الدنٌا، وهو من زٌنتها التً ٌتزٌن به فٌها، ال ٌؽنً عنكم عند هللا شٌبا، 

 .(ٗ)وال ٌنفعكم شًء منه فً معادكم"
 .(٘)تتمتعون بها أٌام حٌاتكم ثم هً إلى فناء وانمضاء" لال البؽوي:" 
وأي شًء أصبتموه من أسباب الدنٌا فما هو إال تمتع وزٌنة أٌاما  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)لبلبل، وهً مدة الحٌاة المتمضٌة"
 .(ٔ)إنما سمٌت الدنٌا، ألنها دنت" لال سفٌان:" 
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رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال : "وهللا ما الدنٌا فً اآلخرة ، إال كما ٌَْؽِمس أحدكم إصبعه فً وعن  
 .(ٕ)نُظر ماذا ٌرجع إلٌه"الٌم ، فَْلٌ
ٌٌْر َوأَْبمَى{ ]المصص :   ِ َخ [، أي:" وما عند هللا ألهل طاعته ٓٙلوله تعالى:}َوَما ِعْنَد َّللاَّ

 .(ٖ)ووالٌته خٌر وأبمى ألنه دابم ال نفاد له"
وما عند هللا ألهل طاعته ووالٌته خٌر مما أوتٌتموه أنتم فً هذه الدنٌا من لال الطبري:" 
 .(ٗ)وزٌنتها وأبمى ألهله; ألنه دابم ال نفاد له"متاعها 
وما عند هللا وهو ثوابه خٌر فً نفسه من ذلن وأبمى، ألن بماءه دابم  لال الزمخشري:" 
 .(٘)سرمد"
 .(ٙ)أن البالً خٌر من الفانً" لال البؽوي:" 
 .(2)خٌر ثوابا، وأبمى عندنا" لال ابن إسحاق:" 
أن ٌضع كنزه حٌث ال ٌؤكله السوس وال ٌناله السرق لال عبد هللا: "من استطاع منكم  
 .(1)فلٌفعل"
كعب: "مكتوب فً التوراة: ابن آدم ضع كنزن، عندي، فبل ؼرق وال حرق أدفعه  لال 

 .(5)إلٌن أفمر ما تكون إلٌه ٌوم المٌامة"
ال تنسى أن تمدم من دنٌان آلخرتن فإنما تجد فً آخرتن ما لدمت من  لال ابن زٌد:" 
 .(ٓٔ)مما رزلن هللا" الدنٌا

 -أٌها الموم-[، أي:" أفبل تكون لكم عمول ٓٙلوله تعالى:}أَفبََل تَْعِملُوَن{ ]المصص :  
  .(ٔٔ)تتدبرون بها، فتعرفون الخٌر من الشر؟"

 .(ٕٔ)لال ابن كثٌر:" أي : أفبل ٌعمل َمْن ٌمدم الدنٌا على اآلخرة ؟" 
أفبل عمول لكم أٌها الموم تتدبرون بها فتعرفون بها الخٌر من الشر،  لال الطبري:ٌمول:" 

وتختارون ألنفسكم خٌر المنزلتٌن على شرهما، وتإثرون الدابم الذي ال نفاد له من النعٌم، على 
 .(ٖٔ)الفانً الذي ال بماء له"

 .(ٗٔ)عن ابن زٌد، لوله: "}أفبل تعملون{، لال: أفبل تتفكرون" 
من أخذ من الدنٌا بشهوة منه حرمه هللا فً الدنٌا واآلخرة ما هو  عبدهللا:"لال سهل بن  

خٌر منها، ومن أخذ منها لضرورة دخلت بنفسه أو لحك لزمه لم ٌحرم ما هو خٌر فً الدنٌا، لذة 
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: لمد (ٕ). ولٌل لعامر بن عبد لٌس(ٔ)العبادة ومحبة الحك عز وجل، وفً اآلخرة الدرجات العلى
ا بالٌسٌر. لال: أفبل أخبركم بمن رضً بدون ما رضٌت؟ لالوا: بلى. لال: لمد رضٌت من الدنٌ

 .(ٗ)"(ٖ)من رضً الدنٌا حظا من اآلخرة
الذٌن كفروا ٌتمتعون فً الدنٌا وٌؤكلون كما تؤكل األنعام لٌس لهم همة إال  لال الثعلبً:" 

ا ٌتزود، والمنافك بطونهم، وفروجهم، وهم الهون ساهون عما فً ؼدهم، ولٌل: المإمن فً الدنٌ
 .(٘)"ٌتزٌن، والكافر ٌتمتع

 .(ٙ)بالتاء، وأبو عمرو بالخٌار بٌن التاء والٌاء« تعملون»لرأ عامة المراء:  
 .(2)، بالٌاء، أبلػ فً الموعظة"«ٌعملون»لال الزمخشري:" 
 

 المرآن
ْنٌَا ثُمَّ ُهَو ٌَْوَم الْ  ِمٌَاَمِة ِمَن }أَفََمْن َوَعْدنَاهُ َوْعًدا َحَسنًا فَُهَو اَللٌِِه َكَمْن َمتَّْعنَاهُ َمتَاَع اْلَحٌَاِة الدُّ

 [ ٔٙ({ ]المصص : ٔٙاْلُمْحَضِرٌَن )
 التفسٌر:

بر إلٌه، كمن متعناه فً أفَمن وعدناه ِمن َخْلمنا على طاعته إٌانا الجنة، فهو مبلٍق ما ُوِعَد، وصا
الحٌاة الدنٌا متاعها، فتمتع به، وآثر لذة عاجلة على آجلة، ثم هو ٌوم المٌامة من المحضرٌن 
للحساب والجزاء؟ ال ٌستوي الفرٌمان، فلٌختر العالل لنفسه ما هو أولى باالختٌار، وهو طاعة 

 هللا وابتؽاء مرضاته.
  اختلؾ فٌمن نزلت اآلٌة على أربعة ألوال: 

 .(1)وأبً جهل بن هشام. لاله مجاهد -ملسو هيلع هللا ىلص-أحدها: أنها نزلت فً رسول هللا 
 .(5)وعن ابن جرٌج: "}أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو اللٌه{، لال: النبً ملسو هيلع هللا ىلص" 

 . (ٓٔ)الثانً: فً علً وحمزة رضً هللا عنهما، وأبً جهل. لاله مجاهد أٌضا
 .(ٔٔ)أٌضا:" نزلت فً حمزة وأبً جهل"وعن مجاهد،  
 .(ٕٔ)السدي،: "}أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو اللٌه{، لال: حمزة بن عبد المطلب"وعن  

 . (ٔ)الثالث: فً المإمن والكافر، لاله لتادة
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 .(ٕ)الرابع: فً عمار والولٌد بن المؽٌرة، لاله السدي
تعالى إخبارا عن ذلن المإمن حٌن لال ابن كثٌر:" الظاهر أنها عامة ، وهذا كموله  

أشرؾ على صاحبه ، وهو فً الدرجات وذان فً الدركات : } َولَْوال نِْعَمةُ َربًِّ لَُكْنُت ِمَن 
[ ، ولال تعالى : } َولَمَْد َعِلَمِت اْلِجنَّةُ إِنَُّهْم لَُمْحَضُروَن { ]  2٘اْلُمْحَضِرٌَن { ] الصافات : 

 .(ٖ)[" 1٘ٔالصافات : 
[، أي:" أفَمن وعدناه ٔٙتعالى:}أَفََمْن َوَعْدنَاهُ َوْعًدا َحَسنًا فَُهَو اَللٌِِه{ ]المصص :  لوله 

 .(ٗ)ِمن َخْلمنا على طاعته إٌانا الجنة، فهو مبلٍق ما ُوِعَد، وصابر إلٌه"
أفمن وعدناه من خلمنا على طاعته إٌانا الجنة، فآمن بما وعدناه  لال الطبري:ٌمول:" 

ا، فاستحك بطاعته إٌانا أن ننجز له ما وعدناه، فهو الق ما وعد، وصابر وصدق وأطاعن
 .(٘)إلٌه"

}أفمن وعدناه وعدا حسنا{ أي الجنة }فهو اللٌه{ مصٌبه ومدركه وصابر  لال البؽوي:" 
 .(ٙ)إلٌه"

 .(2)هو المإمن سمع كتاب هللا فصدق به وآمن بما وعد هللا فٌه" لال لتادة:" 
أفمن وعدناه منا نعمة فهو »الرحمن الجعفً، أن مسرولا لرأ: دمحم بن عبد عن  
 .(1)«"اللٌها
ْنٌَا{ ]المصص :   [، أي:" كمن متعناه فً ٔٙلوله تعالى:}َكَمْن َمتَّْعنَاهُ َمتَاَع اْلَحٌَاةِ الدُّ

 .(5)الحٌاة الدنٌا متاعها، فتمتع به، وآثر لذة عاجلة على آجلة"
كمن متعناه فً الدنٌا متاعها، فتمتع به، ونسً العمل بما وعدنا أهل  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٓٔ)الطاعة، وترن طلبه، وآثر لذة عاجلة على آجلة"
 .(ٔٔ)هو هذا الكافر لٌس وهللا كالمإمن" لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)السدي: "}كمن متعناه متاع الحٌاة الدنٌا{، لال: أبو جهل بن هشام"عن  
[، أي:" ثم هو ٌوم ُٔٙهَو ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِمَن اْلُمْحَضِرٌَن{ ]المصص : لوله تعالى:}ثُمَّ  

   .(ٖٔ)المٌامة من المحضرٌن للحساب والجزاء؟"
ثم هو ٌوم المٌامة إذا ورد على هللا من المحضرٌن، ٌعنً من  لال الطبري:ٌمول:" 

  .(ٗٔ)المشهدٌن عذاب هللا، وألٌم عمابه"
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 .(ٔ)المٌامة من المحضرٌن{، لال: أهل النار، أحضروها"عن مجاهد :"}ثم هو ٌوم  
 .(ٕ)عن لتادة، لوله: "}ثم هو ٌوم المٌامة من المحضرٌن{، أي: فً عذاب هللا" 
 .(ٖ)ببس المتاع متاع انمطع بصاحبه إلى النار" لال الحسن:" 

 [:ٔٙ-ٓٙفوابد اآلٌتٌن:]
ما ٌنفعه فإن لم ٌعمله دون ما ٌضره  فابدة العمل أن ٌعمل صاحبه دون ما ٌضره، وٌبعثه على -ٔ

 ولم ٌبعثه على ما ٌنفعه فبل وجود له، ووجوده كعدمه.
 بٌان فضل اآلخرة على الدنٌا. -ٕ
 وعد هللا للمإمن بالجنة خٌر مما ٌإتاه من مال ومتاع وزٌنة فً الحٌاة الدنٌا. -ٖ
 

 المرآن
ًَ الَّ  ٌَْن ُشَرَكابِ  [ٕٙ({ ]المصص : ِٕٙذٌَن ُكْنتُْم تَْزُعُموَن )}َوٌَْوَم ٌُنَاِدٌِهْم فٌََمُوُل أَ

 التفسٌر: 
وٌوم ٌنادي هللا عز وجل الذٌن أشركوا به األولٌاء واألوثان فً الدنٌا، فٌمول لهم: أٌن شركابً 

 الذٌن كنتم تزعمون أنهم لً شركاء؟
ٌمول تعالى ذكره: وٌوم ٌنادي رب العزة الذٌن أشركوا به األنداد  لال الطبري:" 

 .(ٗ)واألوثان فً الدنٌا، فٌمول لهم: }أٌن شركابً الذٌن كنتم تزعمون{، أنهم لً فً الدنٌا شركاء"
 .(ٗ)شركاء"

 .(٘)لال السمعانً:" ٌعنً: أٌن شركابً الذٌن كنتم تزعمون أنهم شركابً؟ "
عما ٌوبخ به الكفار المشركٌن ٌوم المٌامة ، حٌث  ٌمول تعالى مخبًرا لال ابن كثٌر:" 

ٌَْن ُشَرَكابً الَِّذٌَن ُكْنتُْم تَْزُعُموَن { ٌعنً : أٌن اآللهة التً كنتم تعبدونها فً  ٌنادٌهم فٌمول : } أَ
الدار الدنٌا ، من األصنام واألنداد ، هل ٌنصرونكم أو ٌنتصرون ؟ وهذا على سبٌل التمرٌع 

ْلنَاُكْم َوَراَء والتهدٌد ، كما لا ةٍ َوتََرْكتُْم َما َخوَّ َل َمرَّ ل : } َولَمَْد ِجبْتُُمونَا فَُراَدى َكَما َخلَْمنَاُكْم أَوَّ
ٌْنَُكْم وَ  ا َضلَّ َعْنُكْم مَ ُظُهوِرُكْم َوَما نََرى َمعَُكْم ُشفَعَاَءُكُم الَِّذٌَن َزَعْمتُْم أَنَُّهْم فٌُِكْم ُشَرَكاُء لَمَْد تَمَطََّع بَ

 .(ٙ)[" 5ُٗكْنتُْم تَْزُعُموَن { ] األنعام : 
 .(2)"}شركابً{ مبنى على زعمهم، وفٌه تهكم لال الزمخشري:"

  
 المرآن

أْ  ٌْنَا تَبَرَّ ٌْنَاُهْم َكَما َؼَو ٌْنَا أَْؼَو ٌِْهُم اْلمَْوُل َربَّنَا َهُإاَلِء الَِّذٌَن أَْؼَو ٌَْن َما َكانُوا }لَاَل الَِّذٌَن َحكَّ َعلَ نَا إِلَ
 [ ٖٙ({ ]المصص : ٖٙإٌَِّانَا ٌَْعبُُدوَن )
 التفسٌر:

ء الذٌن أضللنا، أضللناهم كما ضللنا، لال الذٌن حكَّ علٌهم العذاب، وهم دعاة الكفر: ربنا هإال
 تبرأنا إلٌن ِمن والٌتهم ونصرتهم، ما كانوا إٌانا ٌعبدون، وإنما كانوا ٌعبدون الشٌاطٌن.
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ٌِْهُم اْلمَْوُل{ ]المصص :   [، أي:" لال الذٌن حكَّ علٌهم ٖٙلوله تعالى:}لَاَل الَِّذٌَن َحكَّ َعلَ
 .(ٔ)العذاب، وهم دعاة الكفر"

ٌمول: لال الذٌن وجب علٌهم ؼضب هللا ولعنته، وهم الشٌاطٌن الذٌن  الطبري:"لال  
 .(ٕ)كانوا ٌؽوون بنً آدم"

 .(ٖ)لال السمعانً:" أي: وجبت علٌهم كلمة العذاب"
 .(ٗ)ٌعنً : من الشٌاطٌن والَمَرَدة والدعاة إلى الكفر" لال ابن كثٌر:" 
}الذٌن حك علٌهم المول{: الشٌاطٌن أو أبمة الكفر ورءوسه. ومعنى  لال الزمخشري:" 

}حك علٌهم المول{: وجب علٌهم ممتضاه وثبت، وهو لوله }أَلَْمؤَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس 
 .(٘)"[ ٖٔ/ السجدة: 5ٔٔأَْجَمِعٌَن{ ]هود : 

[، أي:" ربنا هإالء الذٌن ٖٙنَا{ ]المصص : لوله تعالى:}َربَّنَا َهُإاَلِء الَِّذٌَن أَْؼَوٌْ  
 .(ٙ)أضللنا"

 .(2)لال السمعانً:" أي: دعوناهم إلى الؽً"
ٌْنَا{ ]المصص :  ٌْنَاُهْم َكَما َؼَو  .(1)[، أي:" أضللناهم كما ضللنا"ٖٙلوله تعالى:}أَْؼَو

 .(5)ٌعنون: كفار بنً آدم، ٌعنً: هإالء الذٌن أضللناهم كما ضللنا" لال مماتل:"
 .(ٓٔ)ٌعنون: اإلنس، أي: سولنا لهم الؽً والضبلل" لال الزجاج:"

ٌعنون: أنا لم نؽو إال باختٌارنا، ال أن فولنا مؽوٌن أؼرونا بمسر منهم  لال الزمخشري:" 
وإلجاء. أو دعونا إلى الؽى وسولوه لنا، فهإالء كذلن ؼووا باختٌارهم، ألن إؼواءنا لهم لم ٌكن 

سرا وإلجاء، فبل فرق إذا بٌن ؼٌنا وؼٌهم. وإن كان تسوٌلنا داعٌا لهم إال وسوسة وتسوٌبل ال ل
إلى الكفر، فمد كان فً ممابلته دعاء هللا لهم إلى اإلٌمان بما وضع فٌهم من أدلة العمل، وما بعث 
إلٌهم من الرسل وأنزل علٌهم من الكتب المشحونة بالوعد والوعٌد والمواعظ والزواجر، وناهٌن 

َ َوَعَدُكْم بذلن صارفا ع ن الكفر وداعٌا إلى اإلٌمان. وهذا معنى ما حكاه هللا عن الشٌطان }إِنَّ َّللاَّ
ٌُْكْم ِمْن ُسْلَطاٍن إاِلَّ أَْن َدَعْوتُُكْم فَاْستَجَ  ًَ َعلَ ْبتُْم ِلً فبََل َوْعَد اْلَحّكِ َوَوَعْدتُُكْم فَؤَْخلَْفتُُكْم َوَما َكاَن ِل

[، وهللا تعالى لدم هذا المعنى أول شًء، حٌث لال ٕٕفَُسُكم{ ]إبراهٌم : تَلُوُمونًِ َولُوُموا أَنْ 
ٌِْهْم ُسْلَطاٌن إاِلَّ َمِن اتَّبَعََن ِمَن اْلؽَاِوٌَن{ ]الحجر :  ٌَْس لََن َعلَ  .(ٔٔ)"[ٕٗإلبلٌس }إِنَّ ِعبَاِدي لَ

 .(ٕٔ)فشهدوا علٌهم أنهم أؼووهم فاتبعوهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)"}هإالء الذٌن أؼوٌنا أؼوٌناهم كما ؼوٌنا{، لال: هم الشٌاطٌن"عن لتادة، لوله: 
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ٌَْن َما َكانُوا إٌَِّانَا ٌَْعبُُدوَن{ ]المصص :  أْنَا إِلَ [، أي:" تبرأنا إلٌن ِمن ٖٙلوله تعالى:}تَبَرَّ
 .(ٔ)والٌتهم ونصرتهم، ما كانوا إٌانا ٌعبدون، وإنما كانوا ٌعبدون الشٌاطٌن"

مول: تبرأنا من والٌتهم ونصرتهم إلٌن }ما كانوا إٌانا ٌعبدون{ ٌمول: لم ٌ لال الطبري:" 
 .(ٕ)ٌكونوا ٌعبدوننا"

 .(ٖ)فتبرأت الشٌاطٌن ممن كان ٌعبدها" لال مماتل:"
ُء  برئ بعضهم من بعض، وصاروا أعداء، كما لال هللا عز وجل: لال الزجاج:" }اأْلَِخبلَّ
 .(ٗ)["2َٙعُدوٌّ إاِلَّ اْلُمتَِّمٌَن{ ]الزخرؾ : ٌَْوَمبٍِذ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض 

 .(٘)لال السمعانً:" ٌعنً: أنهم لم ٌعبدونا، ولكن دعوناهم فؤجابوا"
تبرأنا إلٌن منهم ومما اختاروه من الكفر بؤنفسهم، هوى منهم للباطل  لال الزمخشري:"

وممتا للحك، ال بموة منا على استكراههم وال سلطان ما كانوا إٌانا ٌعبدون إنما كانوا ٌعبدون 
 .(ٙ)"أهواءهم وٌطٌعون شهواتهم

ِ آِلَهةً  ثم تبرإوا من عبادتهم ، كما لال تعالى : } َواتََّخذُوا ِمنْ  لال ابن كثٌر:"  ُدوِن َّللاَّ
ٌِْهْم ِضدًّا { ] مرٌم :  ا. َكبل َسٌَْكفُُروَن بِِعبَاَدتِِهْم َوٌَُكونُوَن َعلَ [ ، ولال : }  1ٕ،  1ِٔلٌَُكونُوا لَُهْم ِعزًّ
ِ َمْن ال ٌَْستَِجٌُب لَهُ إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َوُهْم  ْن ٌَْدُعو ِمْن ُدوِن َّللاَّ َعْن ُدَعابِِهْم َؼافِلُوَن. َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
[ ، ولال الخلٌل  ٙ،  َ٘وإَِذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا لَُهْم أَْعَداًء َوَكانُوا بِِعبَاَدتِِهْم َكافِِرٌَن { ] األحماؾ : 
ٌْنُِكْم فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّنْ  ِ أَْوثَانًا َمَودَّةَ بَ ٌَا ثُمَّ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَْكفُُر بَْعُضكُْم لمومه : } إِنََّما اتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

[ ، ولال هللا  ٕ٘بِبَْعٍض َوٌَْلعَُن بَْعُضُكْم بَْعًضا َوَمؤَْواُكُم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن نَاِصِرٌَن { ] العنكبوت : 
أَ الَِّذٌَن اتُّبِعُوا ِمَن الَِّذٌَن اتَّبَعُوا َوَرأَُوا الْ ٔ) عََذاَب َوتَمَطَّعَْت بِِهُم األْسبَاُب َولَاَل الَِّذٌَن ( : } إِْذ تَبَرَّ

ُ أَْعَمالَُهْم  ُءوا ِمنَّا َكَذِلَن ٌُِرٌِهُم َّللاَّ أَ ِمْنُهْم َكَما تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ ٌِْهْم َوَما ُهْم اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ َحَسَراٍت َعلَ
  .(2)[" 2ٙٔ،  ٙٙٔبَِخاِرِجٌَن ِمَن النَّاِر { ] البمرة : 

 
 المرآن

({ َٗٙن )}َولٌَِل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكْم فََدَعْوُهْم فَلَْم ٌَْستَِجٌبُوا لَُهْم َوَرأَُوا اْلعََذاَب لَْو أَنَُّهْم َكانُوا ٌَْهتَُدو
 [ ٗٙ]المصص : 
 التفسٌر:

هللا، فدعوهم فلم ولٌل للمشركٌن باهلل ٌوم المٌامة: ادعوا شركاءكم الذٌن كنتم تعبدونهم من دون 
بوا.  ٌستجٌبوا لهم، وعاٌنوا العذاب، لو أنهم كانوا فً الدنٌا مهتدٌن للحك لما ُعذِّ

[، أي:" ولٌل للمشركٌن باهلل ٌوم ٗٙلوله تعالى:}َولٌَِل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكْم{ ]المصص :  
 .(1)المٌامة: ادعوا شركاءكم الذٌن كنتم تعبدونهم من دون هللا"

ٌمول: " ولٌل للمشركٌن باهلل اآللهة واألنداد فً الدنٌا: }ادعوا شركاءكم{ لال الطبري: 
  .(5)الذٌن كنتم تدعون من دون هللا"
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لال السمعانً:" ٌعنً: لٌل للكفار: ادعوا شركاءكم أي: األصنام، ومعنى لوله: 
 .(ٔ)}شركاءكم{ أي: شركابً فً زعمكم"

 .(ٕ)كما كنتم ترجون منهم فً الدار الدنٌا "أي: لٌخلصوكم مما أنتم فٌه ، لال ابن كثٌر:" 
فاستؽاثوا بهم فلم  [، أي:"ٗٙلوله تعالى:}فََدَعْوُهْم فَلَْم ٌَْستَِجٌبُوا لَُهْم{ ]المصص :  

 .(ٖ)"ٌجٌبوهم ولم ٌنتفعوا بهم
   .(ٗ)" ٌمول: فلم ٌجٌبوهم"لال الطبري: 
 .(٘)"وهذا من سخافة عمولهم لال الصابونً:" 

 .(ٙ)أي: لم ٌجٌبوهم بحجة" لال الزجاج:"
 .(2)أي : وتٌمنوا أنهم صابرون إلى النار ال محالة " لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وعاٌنوا ٗٙلوله تعالى:}َوَرأَُوا اْلعََذاَب لَْو أَنَُّهْم َكانُوا ٌَْهتَُدوَن{ ]المصص :  

بوا" العذاب، لو أنهم كانوا فً الدنٌا مهتدٌن للحك لما ُعذِّ
(1)  . 

" ٌمول: وعاٌنوا العذاب فودوا حٌن رأوا العذاب لو أنهم كانوا فً الدنٌا ل الطبري:لا 
  .(5)مهتدٌن للحك"

المعنى: لو كانوا ٌهتدون لما اتبعوهم  –وهللا أعلم  -محذوؾ « لو»جوأب  لال الزجاج:"
 .(ٓٔ)وال رأوا العذاب"

  .(ٔٔ)لال السمعانً:" معناه: لو أنهم كانوا ٌهتدون ما رأوا العذاب"
أي : فودوا حٌن عاٌنوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدٌن فً الدار  لال ابن كثٌر:" 

ًَ الَِّذٌَن َزَعْمتُْم فََدَعْوُهْم فَلَْم ٌَْستَِجٌبُوا لَهُ  ْم الدنٌا. وهذا كموله تعالى : } َوٌَْوَم ٌَمُوُل نَاُدوا ُشَرَكابِ
ٌْنَُهْم َمْوبِمًا. َوَرأَى ا ْلُمْجِرُموَن النَّاَر فََظنُّوا أَنَُّهْم ُمَوالِعُوَها َولَْم ٌَِجُدوا َعْنَها َمْصِرفًا { ] َوَجعَْلنَا بَ

 .(ٕٔ)[" ٖ٘،  ٕ٘الكهؾ : 
 

 المرآن
 [٘ٙ({ ]المصص : ٘ٙ}َوٌَْوَم ٌُنَاِدٌِهْم فٌََمُوُل َماَذا أََجْبتُُم اْلُمْرَسِلٌَن )

 التفسٌر: 
 فٌمول: بؤّيِ شًء أجبتم المرسلٌن فٌما أرسلناهم به إلٌكم؟وٌوم ٌنادي هللا هإالء المشركٌن، 
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ٌمول تعالى ذكره: وٌوم ٌنادي هللا هإالء المشركٌن، فٌمول لهم: }ماذا  لال الطبري:" 
أجبتم المرسلٌن{ فٌما أرسلناهم به إلٌكم، من دعابكم إلى توحٌدنا، والبراءة من األوثان 

 .(ٔ)واألصنام"
  .(ٕ)ٌنادى الكفار"لال السمعانً:" أي: 

النداء األول عن سإال التوحٌد ، وهذا فٌه إثبات النبوات : ماذا كان  لال ابن كثٌر:" 
جوابكم للمرسلٌن إلٌكم ؟ وكٌؾ كان حالكم معهم ؟ وهذا كما ٌُسؤل العبد فً لبره : َمْن ربن ؟ 

حمًدا عبد هللا ورسوله. وأما وَمْن نبٌن ؟ وما دٌنن؟ فؤما المإمن فٌشهد أنه ال إله إال هللا ، وأن م
 .(ٖ)الكافر فٌمول : هاه.. هاه. ال أدري "

عن ابن جرٌج، لوله: "}وٌوم ٌنادٌهم فٌمول ماذا أجبتم المرسلٌن{، لال: ببل إله إال هللا،  
 .(ٗ)التوحٌد"
حكى أوال ما ٌوبخهم به من اتخاذهم له شركاء، ثم ما ٌموله الشٌاطٌن  لال الزمخشري:" 
عند توبٌخهم ألنهم إذا وبخوا بعبادة اآللهة، اعتذروا بؤن الشٌاطٌن هم الذٌن استؽووهم  أو أبمتهم

وزٌنوا لهم عبادتها، ثم ما ٌشبه الشماتة بهم من استؽاثتهم آلهتهم وخذالنهم لهم وعجزهم عن 
 .(٘)"نصرتهم، ثم ما ٌبكتون به من االحتجاج علٌهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل

 
 المرآن

ٌِْهُم اْْلَْنبَاُء ٌَْوَمبٍِذ فَُهْم اَل ٌَتََساَءلُوَن )  [ٙٙ({ ]المصص : ٙٙ}فَعَِمٌَْت َعلَ
 التفسٌر: 

فخفٌت علٌهم الحجج، فلم ٌَْدروا ما ٌحتجون به، فهم ال ٌسؤل بعضهم بعًضا عما ٌحتجون به 
 سإال انتفاع.
ٌِْهُم اأْلَْنبَاُء   [، أي:" فخفٌت علٌهم الحجج، ٌَْٙٙوَمبٍِذ{ ]المصص : لوله تعالى:}فَعَِمٌَْت َعلَ

 .(ٙ)فلم ٌَْدروا ما ٌحتجون به"
  .(2)لال السمعانً:" أي: الحجج; فكؤنهم لما لم ٌجدوا حجة فمد عجزوا عنها"

ٌمول: فخفٌت علٌهم األخبار، من لولهم: لد عمً عنً خبر الموم: إذا  لال الطبري:" 
خفً. وإنما عنً بذلن أنهم عمٌت علٌهم الحجة، فلم ٌدروا ما ٌحتجون; ألن هللا تعالى لد كان 
أبلػ إلٌهم فً المعذرة، وتابع علٌهم الحجة، فلم تكن لهم حجة ٌحتجون بها، وال خبر ٌخبرون به، 

 .(1)جاة ومخلص.. ولٌل معنى ذلن: فعمٌت علٌهم الحجج ٌومبذ"مما تكون لهم به ن
خفٌت علٌهم الحجج أو األخبار ولٌل خفً علٌهم الجواب فلم ٌدروا بماذا  لال النسفً:" 

 .(5)ٌجٌبون إذ لم ٌكن عندهم جواب"
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ال جواب له ٌوم المٌامة ؼٌر السكوت ; ألن َمْن كان فً هذه أعمى فهو  لال ابن كثٌر:" 
ٌِْهُم األْنبَاُء ٌَْوَمبٍِذ فَُهْم ال فً اآل خرة أعمى وأضل سبٌبل ولهذا لال تعالى:}فَعَِمٌَْت َعلَ

ٌَتََساَءلُوَن{"
(ٔ). 
 .(ٕ)"فصارت األنباء كالعمى علٌهم جمٌعا ال تهتدى إلٌهم لال الزمخشري:أي:" 
المراد بالنبإ: الخبر عما أجاب به المرسل إلٌه رسوله، وإذا كانت  لال الزمخشري:" 

األنبٌاء لهول ذلن الٌوم ٌتتعتعون فً الجواب عن مثل هذا السإال، وٌفوضون األمر إلى علم 
ُسَل فٌََمُوُل َماَذا أُِجْبتُْم لَالُوا اَل ِعْلَم لَنَ هللا، وذلن لوله تعالى : ُ الرُّ ُم }ٌَْوَم ٌَْجَمُع َّللاَّ ا إِنََّن أَْنَت َعبلَّ
 .(ٖ)[، فما ظنن بالضبلل من أممهم"5ٓٔاْلؽٌُُوِب{ ]المابدة : 

 .(ٗ)عن مجاهد: "}فعمٌت علٌهم األنباء{، لال: الحجج، ٌعنً: الحجة" 
[، أي:" فهم ال ٌسؤل بعضهم بعًضا عما ٙٙلوله تعالى:}فَُهْم اَل ٌَتََساَءلُوَن{ ]المصص :  

 .(٘)انتفاع"ٌحتجون به سإال 
باألنساب والمرابة، ولٌل معنى ذللن: فسكتوا، فهم ال ٌتساءلون فً  لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)حال سكوتهم"
ال ٌسؤل بعضهم بعضا عن العذر والحجة رجاء أن ٌكون عنده عذر  لال النسفً:" 

 .(2)وحجة ألنهم ٌتساوون فً العجز عن الجواب"
سإال التواصل والعطؾ، وٌمال: ال ٌسؤل بعضهم لال السمعانً:" ٌمال: ال ٌتساءلون 
  .(1)بعضا أي: ال ٌحمل ؼٌره ذنبه; ألنه ال ٌجد"

ال ٌتساءلون باألنساب، وال ٌتماتون بالمرابات، إنهم كانوا فً الدنٌا إذا  لال مجاهد:" 
 .(5)ألتموا تساءلوا وتماتوا"

ال ٌسؤل بعضهم بعضا كما ٌتساءل الناس فً المشكبلت، ألنهم  لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٓٔ)"ٌتساوون جمٌعا فً عمى األنباء علٌهم والعجز عن الجواب

 
 المرآن

ا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَعََسى أَْن ٌَُكوَن ِمَن اْلُمْفِلِحٌَن )  [ 4ٙ({ ]المصص : 4ٙ}فَؤَمَّ
وأخلص هلل العبادة، وعمل بما أمره هللا به ورسوله، فهو من فؤما من تاب من المشركٌن، 

 الفابزٌن فً الدارٌن.
ا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا{ ]المصص :   [، أي:" فؤما من تاب من 2ٙلوله تعالى:}فَؤَمَّ

 .(ٔٔ)المشركٌن، وأخلص هلل العبادة، وعمل بما أمره هللا به ورسوله"

                                                           



ٕٓ5 
 

ؤما من تاب{ من المشركٌن، فؤناب وراجع الحك، وأخلص هلل }فلال الطبري: ٌمول: " 
األلوهة، وأفرد له العبادة، فلم ٌشرن فً عبادته شٌبا، وصدق بنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وعمل بما أمره هللا 

 .(ٔ)"بعمله فً كتابه، وعلى لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
فؤما من تاب من المشركٌن من الشرن، وجمع بٌن اإلٌمان والعمل  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)الصالح"
[، أي:" فهو من الفابزٌن فً 2ٙلوله تعالى:}فَعََسى أَْن ٌَُكوَن ِمَن اْلُمْفِلِحٌَن{ ]المصص :  
 . (ٖ)الدارٌن"
ٌمول: فهو من المنجحٌن المدركٌن طلبتهم عند هللا، الخالدٌن فً جنانه،  لال الطبري: " 

 .(ٗ)"وعسى من هللا واجب
من الكرام تحمٌك. وٌجوز أن « عسى»فعسى أن ٌفلح عند هللا، و  لال الزمخشري:" 

 .(٘)ٌراد: ترجى التابب وطمعه، كؤنه لال: فلٌطمع أن ٌفلح"
 .(ٙ)من هللا موجبة ، فإن هذا والع بفضل هللا وَمنّه ال محالة " «عسى»و لال ابن كثٌر:" 

"(ٙ). 
 . (2)وفٌه بشارة للمسلمٌن على اإلسبلم وترؼٌب الكافرٌن على اإلٌمان" لال النسفً:" 

 [:2ٙ-ٕٙفوابد اآلٌات:]
 التندٌد بالشرن والمشركٌن. -ٔ
 براءة الرإساء فً الضبلل من المرإوسٌن. -ٕ
 وهً الضبلل، واالنؽماس فً الذنوب واآلثام.التحذٌر من الؽواٌة  -ٖ
 خذالن المعبودٌن عابدٌهم ٌوم المٌامة وتبرإهم منهم. -ٗ
 باب التوبة مفتوح لكل عبد مهما كانت ذنوبه وال ٌهلن على هللا إال هالن. -٘
 

 المرآن
ا ٌُْشِرُكوَن ) }َوَربَُّن ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء َوٌَْختَاُر َما َكاَن لَُهُم اْلِخٌََرةُ ُسْبَحانَ  ِ َوتَعَالَى َعمَّ ({ 4َّٙللاَّ

 [4ٙ]المصص : 
 التفسٌر: 

وربن ٌخلك ما ٌشاء أن ٌخلمه، وٌصطفً لوالٌته َمن ٌشاء من خلمه، ولٌس ألحد من األمر 
ه عن شركهم.  واالختٌار شًء، وإنما ذلن هلل وحده سبحانه، تعالى وتنزَّ

 سبب النزول:
َل َهَذا اْلمُْرآُن َعلَى َرُجٍل  الزخرؾ:« حم»ل فً وذلن أن الولٌد لا لال مماتل:"  }لَْواَل نُّزِ

ٌِْن َعِظٌم{ ]الزخرؾ :  َ : -سبحانه -[، ٌعنً: نفسه وأبا مسعود الثمفً، فذلن لولهِٖٔمَن اْلمَْرٌَت
ولٌست النبوة  -ملسو هيلع هللا ىلص -أن ٌجعلها فً النبً -هلالج لج -}وٌختار{، أي: للرسالة والنبوة من ٌشاء، فشاء

عن لول الولٌد  -تبارن وتعالى -ثم نزه نفسه ، -عز وجل -ة بؤٌدٌهم ولكنها بٌد هللاوالرسال
ٌء ُعَجاٌب{ ]ص :  -ملسو هيلع هللا ىلص -حٌن لال: } أََجعََل{ دمحم ًْ [ ، فكفر بتوحٌد ٘}اآْلِلَهةَ إِلًَها َواِحًدا إِنَّ َهَذا لََش
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 .(ٔ)عن شركهم فمال: }ُسْبَحاَن هللا...{" -لعز وج -ٌنزه نفسه -سبحانه -فؤنزل هللا -عز وجل -هللا
لال ابن الجوزي:" لال أهل التفسٌر: نزلت جوابا للولٌد بن المؽٌرة، حٌن لال فٌما أخبر  

ٌِْن َعِظٌٍم{ ]الزخرؾ :  َ َل َهَذا اْلمُْرآُن َعلَى َرُجٍل ِمَن اْلمَْرٌَت [، ٖٔهللا تعالى عنه: }َولَالُوا لَْواَل نُّزِ
 .(ٕ)الى أنه ال ٌبعث الرسل باختٌارهم"أخبر هللا تع
[، أي:" وربن ٌخلك ما ٌشاء 1ٙلوله تعالى:}َوَربَُّن ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء َوٌَْختَاُر{ ]المصص :  

 .(ٖ)أن ٌخلمه، وٌصطفً لوالٌته َمن ٌشاء من خلمه"
 ٌمول تعالى ذكره: }وربن{ ٌا دمحم }ٌخلك ما ٌشاء{ أن ٌخلمه }وٌختار{ لال الطبري:" 

 .(ٗ)لوالٌته الخٌرة من خلمه، ومن سبمت له منه السعادة"
 .(٘)أي: ٌخلك ما ٌشاء من الخلك، وٌختار من ٌشاء للنبوة" لال السمعانً:" 
ٌخبر تعالى أنه المنفرد بالخلك واالختٌار ، وأنه لٌس له فً ذلن منازع  لال ابن كثٌر:" 

وال معمب فمال : } َوَربَُّن ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء َوٌَْختَاُر { أي : ما ٌشاء ، فما شاء كان ، وما لم ٌشؤ لم 
 .(ٙ)ٌكن ، فاألمور كلها خٌرها وشرها بٌده ، ومرجعها إلٌه"

 .(2)"أي: ٌختار للرسالة }وٌختار{، لال ابن لتٌبة:" 
[، أي:" ولٌس ألحد من األمر واالختٌار 1ٙلوله تعالى:}َما َكاَن لَُهُم اْلِخٌََرةُ{ ]المصص :  

 .(1)شًء، وإنما ذلن هلل وحده سبحانه"
 .(5)"أي: ال ٌرسل هللا الرسل على اختٌارهم لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٓٔ)"أي: لٌس لهم أن ٌختاروا على هللالال الزجاج:" 
المعنى: أن الخٌرة هلل تعالى فً أفعاله، وهو أعلم بوجوه الحكمة فٌها،  لال الزمخشري:" 

 .(ٔٔ)لٌس ألحد من خلمه أن ٌختار علٌه"
ٌعنً: أن االختٌار إلٌه، ولٌس لهم اختٌار على هللا، ولٌل: إن اآلٌة  لال السمعانً:" 

 .(ٕٔ)نزلت فً ذبابحهم لؤلصنام، وكانوا ٌجعلون األسمن لؤلصنام، وٌجعلون ما هو شر هلل"
عن ابن عباس، لوله: "}وربن ٌخلك ما ٌشاء وٌختار ما كان لهم الخٌرة{، لال: كانوا  

 .(ٖٔ)لجاهلٌة"ٌجعلون خٌر أموالهم آللهتهم فً ا
لوله : } َما َكاَن لَُهُم اْلِخٌََرةُ { نفً على أصح المولٌن ، كموله تعالى : }  لال ابن كثٌر:" 

ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن ٌَُكوَن لَُهُم اْلِخٌََرةُ ِمْن أَْمِرِهمْ   { ] َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َوال ُمْإِمنٍَة إَِذا لََضى َّللاَّ
 [. ٖٙاألحزاب : 
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د اختار ابن جرٌر أن } َما { هاهنا بمعنى "الذي" ، تمدٌره : وٌختار الذي لهم فٌه ول
. ولد احتج بهذا المسلن طابفة المعتزلة على وجوب مراعاة األصلح. والصحٌح أنها (ٔ)خٌرة

نافٌة ، كما نمله ابن أبً حاتم ، عن ابن عباس وؼٌره أٌضا ، فإن الممام فً بٌان انفراده تعالى 
 .(ٕ)والتمدٌر واالختٌار ، وأنه ال نظٌر له فً ذلن" بالخلك
ا ٌُْشِرُكوَن{ ]المصص :   ِ َوتَعَالَى َعمَّ ه عن 1ٙلوله تعالى:}ُسْبَحاَن َّللاَّ [، أي:" تعالى وتنزَّ
 .(ٖ)شركهم"
ٌمول تعالى ذكره تنزٌها هلل وتبربة له، وعلوا عما أضاؾ إلٌه المشركون  لال الطبري:" 

 .(ٗ)رصوه من الكذب والباطل علٌه"من الشرن، وما تخ
 .(٘)"-عز وجل -ٌعنى : وارتفع }عما ٌشركون{ به ؼٌره لال مماتل:" 

 .(ٙ)لال ابن كثٌر:" أي : من األصنام واألنداد ، التً ال تخلك وال تختار شٌبًا"
وكذا جاء  –تنزٌه له من السوء. كذا هو فً اللؽة «: سبحان هللا»معنى  لال الزجاج:" 
 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص" -عن النبً 
 .(1)نزه نفسه عما ٌنسبه إلٌه المشركون" لال السمعانً:" 
عن أرطاة، لال: "ذكرت ألبً عون الحمصً، شٌبا من لول أهل المدر، فمال: أما  

وتعالى: }وربن ٌخلك ما ٌشاء وٌختار ما كان لهم الخٌرة سبحان هللا ٌمرءون كتاب هللا تبارن 
 .(5)وتعالى عما ٌشركون{"

 
 المرآن

 [4ٙ({ ]المصص : 4ٙ}َوَربَُّن ٌَْعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما ٌُْعِلنُوَن )
 التفسٌر: 

 وربن ٌعلم ما تُخفً صدور خلمه وما ٌظهرونه.
وربن ٌا دمحم ٌعلم ما تخفً صدور خلمه وما ٌبدونه بؤلسنتهم  لال الطبري: ٌمول: " 

وجوارحهم، وإنما ٌعنً بذلن أن اختٌار من ٌختار منهم لئلٌمان به على علم منه بسرابر أمورهم 
 .(ٓٔ)وبوادٌها، وأنه ٌختار للخٌر أهله، فٌوفمهم له، وٌولً الشر أهله، وٌخلٌهم وإٌاه"

الضمابر ، وما تنطوي علٌه السرابر ، كما ٌعلم ما  لال ابن كثٌر:" أي : ٌعلم ما تكن
تبدٌه الظواهر من سابر الخبلبك ، } َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن أََسرَّ اْلمَْوَل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْستَْخٍؾ 

ٌِْل َوَساِرٌب بِالنََّهاِر { ] الرعد :   .(ٔٔ)[" ٓٔبِاللَّ

                                                           



ٕٕٔ 
 

ما تكن صدورهم من عداوة رسول هللا وحسده وما ٌعلنون من  لال الزمخشري:" 
 .(ٔ)مطاعنهم فٌه. ولولهم: هبل اختٌر علٌه ؼٌره فً النبوة"

ٌعلم ما عملوا باللٌل  {، ٌمول:ٌعلم ما تكن صدورهم وما ٌعلنون عن ابن عباس، "} 
 .(ٕ)والنهار"
 .(ٖ)ب إال ما ألمى فٌها"لال سلٌمان الداري: "ٌعلم ما فً الملوب، وال ٌكون فً الملو 
 

 المرآن
ٌِْه تُْرَجعُوَن ) ُ اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو لَهُ اْلَحْمُد فًِ اْْلُولَى َواآْلِخَرِة َولَهُ اْلُحْكُم َوإِلَ ({ 4ٓ}َوُهَو َّللاَّ

 [ 4ٓ]المصص : 
 التفسٌر:

واآلخرة، وله الحكم بٌن وهو هللا الذي ال معبود بحك سواه، له الثناء الجمٌل والشكر فً الدنٌا 
 خلمه، وإلٌه تَُردُّون بعد مماتكم للحساب والجزاء.

ُ اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو{ ]المصص :   [، أي:" وهو هللا الذي ال معبود بحك 2ٓلوله تعالى:}َوُهَو َّللاَّ
 .(ٗ)سواه"
بود تجوز وربن ٌا دمحم، المعبود الذي ال تصلح العبادة إال له، وال مع لال الطبري:ٌمول:" 

 .(٘)عبادته ؼٌره"
لال ابن كثٌر:" أي : هو المنفرد باإللهٌة ، فبل معبود سواه ، كما ال رب ٌخلك وٌختار 

 .(ٙ)سواه "
}وهو هللا{: وهو المستؤثر باإللهٌة المختص بها، و}ال إله إال هو{  لال الزمخشري:" 

 .(2)تمرٌر لذلن، كمولن: الكعبة المبلة، ال لبلة إال هً"
[، أي:" له الثناء الجمٌل 2ٓتعالى:}لَهُ اْلَحْمُد فًِ اأْلُولَى َواآْلِخَرةِ{ ]المصص :  لوله 

 .(1)والشكر فً الدنٌا واآلخرة"
 .(5)ٌعنً: فً الدنٌا }واآلخرة{" لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)لال ابن كثٌر:" أي : فً جمٌع ما ٌفعله هو المحمود علٌه ، لعدله وحكمته"
 .(ٔٔ)هلل، ثناء هللا"عن كعب لال: "الحمد  
 .(ٕٔ)عن الضحان، لال: "الحمد رداء الرحمن" 
 فإن للت: الحمد فً الدنٌا ظاهر فما الحمد فً اآلخرة؟  لال الزمخشري:" 

                                                           



ٕٖٔ 
 

ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزن{ ]فاطر :  ِ الَِّذي ٖٗللت: هو لولهم: }اْلَحْمُد ّلِِلَّ [، }اْلَحْمُد ّلِِلَّ
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الزمر : 2ٗ]الزمر : َصَدلَنَا َوْعَده{  [، والتحمٌد هنان على 2٘[، }َولٌَِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ

 .(ٕ)"(ٔ)«ٌلهمون التسبٌح والتمدٌس»وجه اللذة ال الكلفة. وفً الحدٌث: 
 .(ٖ)[، أي:" وله الحكم بٌن خلمه"2ٓلوله تعالى:}َولَهُ اْلُحْكُم{ ]المصص :  
 .(ٗ)له المضاء بٌن خلمه"ٌمول: و لال الطبري:" 

 .(٘)لال ابن كثٌر:" أي : الذي ال معمب له ، لمهره وؼلبته وحكمته ورحمته"
ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]المصص :   [، أي:" وإلٌه تَُردُّون بعد مماتكم للحساب 2ٓلوله تعالى:}َوإِلَ
 .(ٙ)والجزاء"
 .(2)ٌمول: وإلٌه تردون من بعد مماتكم، فٌمضً بٌنكم بالحك" لال الطبري:" 

لال ابن كثٌر:" أي : جمٌعكم ٌوم المٌامة فٌجازي كل عامل بعمله ، من خٌر وشر ، وال 
 .(1)ٌخفى علٌه منهم خافٌة فً سابر األعمال "

 .(5)ترجعون إلٌه بعد الحٌاة" لال أبو العالٌة:" 
 [:2ٓ-1ٙفوابد اآلٌات:]

 مبدأ "لٌس من حك العبد أن ٌختار إال ما اختاره هللا له". تمرٌر -ٔ
 تعٌن طلب االختٌار فً األمر كله من هللا تعالى بمول العبد "اللهم خر لً واختر لً". -ٕ
تؤكٌد سنة االستخارة وهً إذا هّم العبد باألمر ٌصلً ركعتٌن فً ولت ال تكره فٌه صبلة  -ٖ

كما ورد فً الصحٌح ، عن جابر بن عبد هللا رضً هللا النافلة، ثم ٌدعو بدعاء االستخارة 
ٌعلمنا االستخارة فً األمور كما ٌعلمنا السورة من المرآن،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان رسول هللا »عنهما، لال: 

ٌمول: " إذا هم أحدكم باألمر فلٌركع ركعتٌن من ؼٌر الفرٌضة، لم لٌمل: اللهم إنً أستخٌرن 
بمدرتن، وأسؤلن من فضلن العظٌم، فإنن تمدر وال ألدر، وتعلم وال أعلم بعلمن، وأستمدرن 

-وأنت عبلم الؽٌوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خٌر لً فً دٌنً ومعاشً وعالبه أمري 
فالدره لً، وٌسره لً، ثم بارن لً فٌه. وإن كنت تعلم أن هذا  -أو لال: عاجل أمري وآجله
فاصرفه عنً  -أو لال: فً عاجل أمري وآجله-شً وعالبة أمري األمر شر لً فً دٌنً ومعا

 .(ٓٔ)"«واصرفنً عنه، والدر لً الخٌر حٌث كان، ثم أرضنً به، لال: وٌسمً حاجته 

                                                           



ٕٔٗ 
 

 تمرٌر التوحٌد وإبطال التندٌد. -ٗ
 وجوب حمد هللا وشكره على كل حال وذلن لتجدد النعمة فً كل آن. -٘
 

 المرآن
ٌْتُْم إِْن  ِ ٌَؤْتٌُِكْم بِِضٌَاٍء أَفَ }لُْل أََرأَ ٌُْر َّللاَّ ٌَْل َسْرَمًدا إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َمْن إِلَهٌ َؼ ٌُْكُم اللَّ ُ َعلَ اَل َجعََل َّللاَّ
 [4ٔ({ ]المصص : 4ٔتَْسَمعُوَن )
 التفسٌر: 
َمن إله  إن جعل هللا علٌكم اللٌل دابًما إلى ٌوم المٌامة، -أٌها الناس-: أخبرونً -أٌها الرسول-لل 

 ؼٌر هللا ٌؤتٌكم بضٌاء تستضٌبون به؟ أفبل تسمعون سماع فهم ولَبول؟
ٌَْل َسْرَمًدا إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة{ ]المصص :   ٌُْكُم اللَّ ُ َعلَ ٌْتُْم إِْن َجعََل َّللاَّ [، 2ٔلوله تعالى:}لُْل أََرأَ
م اللٌل دابًما إلى ٌوم إن جعل هللا علٌك -أٌها الناس-: أخبرونً -أٌها الرسول-أي:" لل 
 .(ٔ)المٌامة"
لل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن باهلل: أٌها الموم أرأٌتم إن جعل هللا  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٕ)علٌكم اللٌل دابما ال نهار إلى ٌوم المٌامة ٌعمبه"
ٌَْل َسْرَمًدالال الفراء: }  ٌُْكُم اللَّ ُ َعلَ  .(ٖ)"دابما النهار معه {، أي:"إِْن َجعََل َّللاَّ
: "دابما ال نهار فٌه، وكل شىء ال ٌنمطع من عٌش أو رخاء أو ؼم لال أبو عبٌدة: معناه 

 .(ٗ)وببلء دابم فهو سرمد"
 .(٘)السرمد: فً اللؽة الدابم" لال الزجاج:" 
السرمد: الدابم المتصل، من السرد وهو المتابعة. ومنه لولهم فً  لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)األشهر الحرم: ثبلثة سرد، وواحد فرد"
 .(2)عن مجاهد لوله: "}سرمدا{: دابما ال ٌنمطع" 
 .(1)عن ابن عباس، لوله: "}إن جعل هللا علٌكم اللٌل سرمدا{، ٌمول: دابما" 
ٌُْر   ِ ٌَؤْتٌُِكْم بِِضٌَاٍء{ ]المصص : لوله تعالى:}َمْن إِلَهٌ َؼ [، أي:" َمن إله ؼٌر هللا 2َّٔللاَّ

 .(5)ٌؤتٌكم بضٌاء تستضٌبون به؟"
ٌمول: من معبود ؼٌر المعبود الذي له عبادة كل شًء ٌؤتٌكم بضٌاء  لال الطبري: " 

 .(ٓٔ)النهار، فتستضٌبون به"

                                                                                                                                                                      



ٕٔ٘ 
 

أي: بنهار تبصرون فٌه وتتصرفون فً معاٌشكم، وتصلح فٌه ثماركم  لال الزجاج:" 
جعل الصبلح للخلك باللٌل مع النهار، فلو كان واحد منهما دون  -عز وجل  -ومنابتكم ألن هللا 
 .(ٔ)اآلخر لهلن الخلك"

ٌمول تعالى ممتنًا على عباده بما سخر لهم من اللٌل والنهار ، اللذٌن ال  لال ابن كثٌر:" 
اَم لهم بدونهما. وبٌن أنه لو جعَل اللٌَل دابًما علٌهم سرمًدا إلى ٌوم المٌامة ، ألضّر ذلن بهم ، لوَ 

ِ ٌَؤْتٌُِكْم بِِضٌَاٍء { أي :  ٌُْر َّللاَّ ولسبمته النفوس وانحصرت منه ، ولهذا لال تعالى : } َمْن إِلَهٌ َؼ
 .(ٕ)تبصرون به وتستؤنسون بسببه"

 .(ٖ)[، أي:" أفبل تسمعون سماع فهم ولَبول"2ٔتَْسَمعُوَن{ ]المصص : لوله تعالى:}أَفبََل  
 .(ٗ)ٌعنً: أفهبل تسمعون المواعظ" لال مماتل:" 
ٌمول: أفبل ترعون ذلن سمعكم وتفكرون فٌه فتتعظون، وتعلمون أن  لال الطبري: " 

ب باللٌل، فٌنعم ربكم هو الذي ٌؤتً باللٌل وٌذهب بالنهار إذا شاء، وإذا شاء أتى بالنهار وذه
 .(٘)باختبلفهما كذلن علٌكم"

 
 المرآن

 ٌَ ِ ٌُْر َّللاَّ ٌُْكُم النََّهاَر َسْرَمًدا إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة َمْن إِلَهٌ َؼ ُ َعلَ ٌْتُْم إِْن َجعََل َّللاَّ ٌٍْل }لُْل أََرأَ ؤْتٌُِكْم بِلَ
 [4ٕ({ ]المصص : 4ٕتَْسُكنُوَن فٌِِه أَفاََل تُْبِصُروَن )

 التفسٌر: 
لل لهم: أخبرونً إن جعل هللا علٌكم النهار دابًما إلى ٌوم المٌامة، َمن إله ؼٌر هللا ٌؤتٌكم بلٌل 

 تستمرون وتهدإون فٌه؟ أفبل ترون بؤبصاركم اختبلؾ اللٌل والنهار؟
ٌُْكُم النََّهاَر َسْرَمًدا إِلَى ٌَ   ُ َعلَ ٌْتُْم إِْن َجعََل َّللاَّ ْوِم اْلِمٌَاَمِة{ ]المصص : لوله تعالى:}لُْل أََرأَ
 .(ٙ)[، أي:" لل لهم: أخبرونً إن جعل هللا علٌكم النهار دابًما إلى ٌوم المٌامة"2ٕ

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }لل{ ٌا دمحم لمشركً لومن }أرأٌتم{ أٌها  لال الطبري: " 
 .(2)لٌل معه أبدا }إلى ٌوم المٌامة{" الموم }إن جعل هللا علٌكم النهار سرمدا{ دابما ال

ٌٍْل تَْسُكنُوَن فٌِِه{ ]المصص :   ِ ٌَؤْتٌُِكْم بِلَ ٌُْر َّللاَّ [، أي:" َمن إله 2ٕلوله تعالى:}َمْن إِلَهٌ َؼ
 .(1)ؼٌر هللا ٌؤتٌكم بلٌل تستمرون وتهدإون فٌه؟"

}ٌؤتٌكم بلٌل ٌمول:" من معبود ؼٌر المعبود الذي له عبادة كل شًء لال الطبري:  
 .(5)تسكنون فٌه{ فتستمرون وتهدءون فٌه"

ا إلى ٌوم المٌامة ، ألضرَّ  لال ابن كثٌر:"  ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمًدا دابًما مستمرًّ
 ِ ٌُْر َّللاَّ ذلن بهم ، ولتعبت األبدان وكلَّت من كثرة الحركات واألشؽال ; ولهذا لال : } َمْن إِلَهٌ َؼ

ٌٍْل تَْسُكنُوَن فٌِِه { أي : تسترٌحون من حركاتكم وأشؽالكم" ٌَؤْتٌُِكْم بِلَ
(ٔٓ). 

                                                           



ٕٔٙ 
 

 .(ٔ)عن السدي: "}تسكنون{، تمرون فٌها" 
[، أي:" أفبل ترون بؤبصاركم اختبلؾ اللٌل 2ٕلوله تعالى:}أَفبََل تُْبِصُروَن{ ]المصص :  
 .(ٕ)والنهار؟"
ٌمول: أفبل ترون بؤبصاركم اختبلؾ اللٌل والنهار علٌكم; رحمة من هللا  لال الطبري: " 

لكم، وحجة منه علٌكم، فتعلموا بذلن أن العبادة ال تصلح إال لمن أنعم علٌكم بذلن دون ؼٌره، 
 .(ٖ)ولمن له المدرة التً خالؾ بها بٌن ذلن"

 .(ٗ)أي: أفبل تبصرون ما أنتم علٌه من الخطؤ والضبلل؟" لال الصابونً:" 
لرن بالضٌاء :}أفبل تسمعون{، ألن السمع ٌدرن ما ال ٌدركه البصر  لال الزمخشري:" 

من ذكر منافعه ووصؾ فوابده، ولرن باللٌل: }أفبل تبصرون{، ألن ؼٌرن ٌبصر من منفعة 
 .(٘)الظبلم ما تبصره. وأنت من السكون ونحوه"

وإنما لال: }أفبل تسمعون{/ }أفبل تبصرون{، ألن الؽرض من ذلن  الفخر الرازي:"لال  
االنتفاع بما ٌسمعون وٌبصرون من جهة التدبر فلما لم ٌنتفعوا نزلوا منزلة من ال ٌسمع وال 

 .(ٙ)ٌبصر"
 

 المرآن
ٌَْل َوالنََّهاَر ِلتَْسُكنُوا فٌِِه  ({ 4َٖوِلتَْبتَؽُوا ِمْن فَْضِلِه َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )}َوِمْن َرْحَمتِِه َجعََل لَُكُم اللَّ

 [4ٖ]المصص : 
 التفسٌر: 

أن جعل لكم اللٌل والنهار فخالؾ بٌنهما، فجعل هذا اللٌل ظبلًما;  -أٌها الناس-ومن رحمته بكم 
ه على لتستمروا فٌه وترتاح أبدانكم، وجعل لكم النهار ضٌاًء; لتطلبوا فٌه معاٌشكم، ولتشكروا ل

 إنعامه علٌكم بذلن.
ٌَْل َوالنََّهاَر{ ]المصص :   [، أي:" ومن رحمته 2ٖلوله تعالى:}َوِمْن َرْحَمتِِه َجعََل لَُكُم اللَّ
 .(2)أن جعل لكم اللٌل والنهار فخالؾ بٌنهما" -أٌها الناس-بكم 

 ٌمول تعالى ذكره: }ومن رحمته{ بكم أٌها الناس }جعل لكم اللٌل لال الطبري: " 
 .(1)والنهار{ فخالؾ بٌنهما"

ٌَْل َوالنََّهاَر { أي : خلك هذا  لال ابن كثٌر:"  }َوِمْن َرْحَمتِِه { أي : بكم } َجعََل لَُكُم اللَّ
 .(5)وهذا"
}من{ هنا للسبب، أي: وبسبب رحمته إٌاكم، جعل لكم اللٌل  لال أبو حٌان:" 
 .(ٓٔ)والنهار"
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[، أي:" فجعل هذا اللٌل 2َٖوِلتَْبتَؽُوا ِمْن فَْضِلِه{ ]المصص : لوله تعالى:}ِلتَْسُكنُوا فٌِِه  
 .(ٔ)ظبلًما; لتستمروا فٌه وترتاح أبدانكم، وجعل لكم النهار ضٌاًء; لتطلبوا فٌه معاٌشكم"

فجعل هذا اللٌل ظبلما }لتسكنوا فٌه{ وتهدءوا وتستمروا لراحة أبدانكم  لال الطبري: " 
 .(ٕ)فٌه من تعب التصرؾ الذي تتصرفون نهارا لمعاٌشكم"

} ِلتَْسُكنُوا فٌِِه { أي : فً اللٌل ، } َوِلتَْبتَؽُوا ِمْن فَْضِلِه { أي : فً النهار  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)ال ، وهذا من باب اللؾ والنشر "باألسفار والترحال ، والحركات واألشؽ

أعلمهم أن اللٌل والنهار رحمة،  المعنى: جعل لكم الزمان لٌبل ونهارا،  لال الزجاج:" 
لتسكنوا باللٌل وتبتؽوا من فضل هللا بالنهار. وجابز أن تسكنوا فٌهما، وأن تبتؽوا من فضل هللا 

 .(ٗ)فٌهما، فٌكون المعنى: جعل لكم الزمان لٌبل ونهارا لتسكنوا فٌه ولتبتؽوا من فضله"
 .(٘)بتؽوا من فضله{، ٌعنً: التجارة"عن السدي: "}ولت 
[، أي:" ولتشكروا له على إنعامه علٌكم 2ٖلوله تعالى:}َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن{ ]المصص :  
 .(ٙ)بذلن"
ولتشكروه على إنعامه علٌكم بذلن، فعل ذلن بكم لتفردوه بالشكر،  لال الطبري: ٌمول:" 

وتخلصوا له الحمد، ألنه لم ٌشركه فً إنعامه علٌكم بذلن شرٌن، فلذلن ٌنبؽً أن ال ٌكون له 
 .(2)شرٌن فً الحمد علٌه"

أي : تشكرون هللا بؤنواع العبادات فً اللٌل والنهار ، ومن فاته شًء  لال ابن كثٌر:" 
ٌَْل باللٌ ل استدركه بالنهار ، أو بالنهار استدركه باللٌل ، كما لال تعالى : } َوُهَو الَِّذي َجعََل اللَّ

 .(1)[. واآلٌات فً هذا كثٌرة" َٕٙوالنََّهاَر ِخْلفَةً ِلَمْن أََراَد أَْن ٌَذَّكََّر أَْو أََراَد ُشُكوًرا { ] الفرلان : 
 .(5)ٌشكر هللا، ألن هللا لال: }ولعلكم تشكرون{"لال سفٌان بن عٌٌنة: "على كل مسلم أن  
نبه على أن الوجه فً كون اللٌل والنهار نعمتان ٌتعالبان على  لال الفخر الرازي:" 

الزمان، ألن المرء فً الدنٌا وفً حال التكلٌؾ مدفوع إلى أن ٌتعب لتحصٌل ما ٌحتاج إلٌه، وال 
تماع فٌمكن المعامبلت ومعلوم أن ذلن ال ٌتم ٌتم له ذلن لوال ضوء النهار، وألجله ٌحصل االج

لوال الراحة والسكون باللٌل فبل بد منهما والحالة هذه، فؤما فً الجنة فبل نصب وال تعب فبل 
حاجة بهم إلى اللٌل فلذلن ٌدوم لهم الضٌاء واللذات، فبٌن تعالى أنه ال لادر على ذلن إال هللا 

 .(ٓٔ)تعالى"
 

 المرآن
ًَ الَِّذٌَن ُكْنتُْم تَْزُعُموَن )}َوٌَْوَم ٌُنَاِدٌ ٌَْن ُشَرَكابِ  [4ٗ({ ]المصص : 4ِٗهْم فٌََمُوُل أَ
 التفسٌر: 
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وٌوم ٌنادي هللا هإالء المشركٌن، فٌمول لهم: أٌن شركابً الذٌن كنتم تزعمون فً الدنٌا أنهم 
 شركابً؟
وٌوم ٌنادي ربن ٌا دمحم هإالء المشركٌن فٌمول لهم: }أٌن شركابً  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٔ)الذٌن كنتم تزعمون{ أٌها الموم فً الدنٌا أنهم شركابً"
وهذا أٌضا نداء ثان على سبٌل التمرٌع والتوبٌخ ِلَمْن عبد مع هللا إلًها  لال ابن كثٌر:" 

ًَ الَِّذٌَن ُكْنتُْم على رإوس األشها -تبارن وتعالى  -آخر ، ٌنادٌهم الرب  ٌَْن ُشَرَكابِ
د فٌمول : } أَ

 .(ٕ)تَْزُعُموَن { أي : فً الدار الدنٌا"
 

 المرآن
ِ َوَضلَّ َعْنُهْم مَ  ٍة َشِهًٌدا فَمُْلنَا َهاتُوا بُْرَهانَُكْم فَعَِلُموا أَنَّ اْلَحكَّ ّلِِلَّ ا َكانُوا }َونََزْعنَا ِمْن ُكّلِ أُمَّ

 [4٘]المصص : ({ 4ٌَْ٘فتَُروَن )
 التفسٌر: 

، ٌشهد على ما جرى فً الدنٌا من -وهو نبٌُّهم-ونزعنا من كل أمة من األمم المكذبة شهٌدا 
شركهم وتكذٌبهم لرسلهم، فملنا لتلن األمم التً كذبت رسلها وما جاءت به من عند هللا: هاتوا 

علٌهم، وأن الحك هلل، وذهب  حجتكم على ما أشركتم مع هللا، فعلموا حٌنبذ أن الحجة البالؽة هلل
هم وأوردهم نار جهنم.  عنهم ما كانوا ٌفترون على ربهم، فلم ٌنفعهم ذلن، بل ضرَّ

ٍة َشِهًٌدا{ ]المصص :   [، أي:" ونزعنا من كل أمة من 2٘لوله تعالى:}َونََزْعنَا ِمْن ُكّلِ أُمَّ
من شركهم وتكذٌبهم ، ٌشهد على ما جرى فً الدنٌا -وهو نبٌُّهم-األمم المكذبة شهٌدا 

 .(ٖ)لرسلهم"
وأحضرنا من كل جماعة شهٌدها وهو نبٌها الذي ٌشهد علٌها بما  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٗ)أجابته أمته فٌما أتاهم به عن هللا من الرسالة"
: " وأحضرنا من كل أمة، لها موضعان أحدهما: من كل أمة نبّى، لال أبو عبٌدة: معناه 

 .(٘)وجماعة"واآلخر: من كل لرن 
أي: نزعنا من كل أمة نبٌا، أي: اخترنا منها نبٌا، وكل نبً شاهد على  لال الزجاج:" 
 .(ٙ)أمته"
 .(2)عن مجاهد; لوله: "}ونزعنا من كل أمة شهٌدا{، لال: رسوال" 
 .(1)وشهٌدها: نبٌها، ٌشهد علٌها أنه لد بلػ رسالة ربه" لال لتادة:" 
[، أي:" فملنا لتلن األمم التً كذبت 2َ٘هاتُوا بُْرَهانَُكْم{ ]المصص : لوله تعالى:}فَمُْلنَا  

 .(5)رسلها وما جاءت به من عند هللا: هاتوا حجتكم على ما أشركتم مع هللا"
 .(ٓٔ)أي : على صحة ما ادعٌتموه من أن هلل شركاء " لال ابن كثٌر:" 
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 .(ٔ)أي: هاتوا فٌما اعتمدتم برهانا، أي: بٌانا أنكم كنتم على حك" لال الزجاج:" 
ٌمول: فملنا ألمة كل نبً منهم التً ردت نصٌحته، وكذبت بما جاءها به  لال الطبري: " 

من عند ربهم، إذ شهد نبٌها علٌها بإببلؼه إٌاها رسالة هللا: }هاتوا برهانكم{ ٌمول: فمال لهم: 
م باهلل ما كنتم تشركون مع إعذار هللا إلٌكم بالرسل وإلامته علٌكم هاتوا حجتكم على إشراكك

 .(ٕ)بالحجج"
 .(ٖ)عن مجاهد، لوله: "}فملنا هاتوا برهانكم{، لال: حجتكم لما كنتم تعبدون وتمولون" 
 .(ٗ)عن لتادة: "}فملنا هاتوا برهانكم{، أي: بٌنتكم" 
  }ِ [، أي:" فعلموا حٌنبذ أن الحجة البالؽة 2٘]المصص : لوله تعالى:}فَعَِلُموا أَنَّ اْلَحكَّ ّلِِلَّ

 .(٘)هلل علٌهم، وأن الحك هلل"
 .(ٙ)أي: فعلموا أن الحك توحٌد هللا وما جاء به أنبٌاإه" لال الزجاج:" 
ٌمول: فعلموا حٌنبذ أن الحجة البالؽة هلل علٌهم، وأن الحك هلل، والصدق  لال الطبري:" 

 .(2)لهم دابم"خبره، فؤٌمنوا بعذاب من هللا 
 .(1)أي : ال إله ؼٌره ، أي : فلم ٌنطموا ولم ٌحٌروا جوابا " لال ابن كثٌر:" 
وؼاب عنهم ؼٌبة [، أي:" 2٘لوله تعالى:}َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن{ ]المصص :  

 .(5)"الشًء الضابع ما كانوا ٌتخرصونه فً الدنٌا من الشركاء واألنداد
 أي: لم ٌنتفعوا بكل ما عبدوه من دون هللا، بل ضرهم أعظم لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)الضرر"
ٌمول: واضمحل فذهب الذي كانوا ٌشركون باهلل فً الدنٌا، وما كانوا  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)ٌتخرصون، وٌكذبون علً بهم، فلم ٌنفعهم هنالن بل ضرهم وأصبلهم نار جهنم"
 .(ٕٔ)أي : ذهبوا فلم ٌنفعوهم" لال ابن كثٌر:" 
وهب بن منبه:" ٌمول: لال هللا عز وجل: ٌا معشر الجن واإلنس، اسمعوا منً الٌوم لال  

وأنصتوا إلً، فوعزتً ال ٌجوز الٌوم ظالم بظلم، وال متمول علً، وال مبتدع فً عظمتً فهاتوا 
برهانكم أٌها المتمولون علً المبتدعون فً عظمتً والمستخفون بحك جبللً ما الذي ؼركم، 

وأنا الذي ال شًء مثلً لو تجلٌت واألرض والجبال لزلزلن من هٌبتً، ولو لحظت عنً؟ 
البحار لٌبست مٌاهها وبدت لعورها من خشٌتً، ولو أن جمٌع الخبلبك سمعوا كلمة من كبلمً 
لصعموا من خوفً، فهاتوا برهانكم أٌها الجهلة بؤن لهذا الخلك بدٌعا ؼٌري وبؤن لً شرٌكا كما 

أو ثانٌا ولٌا معً وبؤي شًء عبدتموها دونً وألي شًء نفٌتموها، عن زعمتم فً ملكً، 
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عبادتً وملكً وربوبٌتً، فالوٌل الطوٌل ٌومبذ لمن أباد كذبه صدله فً، والوٌل الطوٌل ٌومبذ 
 .(ٔ)لمن أزهك الضبللة حمً، والوٌل الطوٌل ٌومبذ لمن دحضت حجته لدامً"

 [:2٘-2ٔفوابد اآلٌات:]
أن السماع ٌكون مع السكون وللة الضجٌج، وأن اإلبصار ٌكون مع  إشارة علمٌة إلى -ٔ

 الضوء، وال ٌتم مع الظبلم بحال من األحوال.
 البرهنة الموٌة على وجوب توحٌد هللا إذ ال رب ٌدبر الكون سواه. -ٕ
كون النهار واللٌل ظرفان للسكون وطلب العٌش هما من رحمة هللا تعالى أمر ٌمتضً شكر  -ٖ
 تعالى بحمده واالعتراؾ بنعمته وطاعته بصرؾ النعمة فٌما ٌرضٌه وال ٌسخطه.هللا 
 بٌان أهوال المٌامة، بذكر بعض الموالؾ الصعبة فٌها. -ٗ
 إذا كان ٌوم المٌامة بطل كل كذب ولول ولم ٌبك إال لول الحك والصدق. -٘
 

 المرآن
ٌْهِ  ٌْنَاهُ ِمَن اْلُكنُوِز َما إِنَّ َمفَاتَِحهُ لَتَنُوُء بِاْلعُْصبَِة }إِنَّ لَاُروَن َكاَن ِمْن لَْوِم ُموَسى فَبَؽَى َعلَ ْم َوآتَ

َ اَل ٌُِحبُّ اْلفَِرِحٌَن ) ِة إِْذ لَاَل لَهُ لَْوُمهُ اَل تَْفَرْح إِنَّ َّللاَّ  [4ٙ({ ]المصص : 4ٙأُوِلً اْلمُوَّ
 التفسٌر: 

حدَّه فً الِكْبر والتجبر علٌهم، فتجاوز  -علٌه الصبلة والسبلم-إن لارون كان من لوم موسى 
وآتٌنا لارون من كنوز األموال شٌبًا عظًٌما، حتى إنَّ مفاتحه لٌَثمل حملها على العدد الكثٌر من 
األلوٌاء، إذ لال له لومه: ال تبطر فرًحا بما أنت فٌه من المال، إن هللا ال ٌحب ِمن خلمه البَِطرٌن 

 الذٌن ال ٌشكرون هلل تعالى ما أعطاهم.
[، أي:" إن لارون كان من 2ٙلوله تعالى:}إِنَّ لَاُروَن َكاَن ِمْن لَْوِم ُموَسى{ ]المصص :  
 .(ٕ)" -علٌه الصبلة والسبلم-لوم موسى 
ٌعنً: من بنً إسرابٌل وكان ابن عمه، لارون بن أصهر بن لوهث بن  لال مماتل:" 

الوى ابن ٌعموب، وموسى بن عمران بن لوهث، }فبؽى علٌهم{، ٌمول: بؽى لارون على بنً 
 .(ٖ)إسرابٌل من أجل كنزه ماله"

}إن لارون{ وهو لارون بن ٌصهر بن لاهث بن الوى بن ٌعموب }كان  لال الطبري:" 
مول: كان من عشٌرة موسى بن عمران النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ابن عمه ألبٌه وأمه، من لوم موسى{ ٌ

 .(ٗ)"وذلن أن لارون هو لارون بن ٌصهر بن لاهث، وموسى: هو موسى بن عمران بن لاهث
لارون اسم أعجمً ال ٌنصرؾ، ولو كان فاعوال من العربٌة، من لرنت  لال الزجاج:" 
 ال ٌصرؾ. فلذلن لم ٌنون. وجاء فً التفسٌر أن لارون كان ابن عم موسى، وكان من -الشًء 

 .(٘)العلماء بالتوراة"
 .(ٙ)عن إبراهٌم، لوله: "}إن لارون كان من لوم موسى{، لال: كان ابن عم موسى" 
 .(2)ار: "بلؽنً أن موسى بن عمران كان ابن عم لارون"لال مالن بن دٌن 
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كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخً أبٌه، وكان ٌسمى المنور من حسن صوته  لال لتادة:" 
 .(ٔ)بالتوراة، ولكن عدو هللا نافك، كما نافك السامري، فؤهلكه البؽً"

ٌِْهْم{ ]المصص :   على لومه، واستعلى  فتجبر وتكبر [، أي:"2ٙلوله تعالى:}فَبَؽَى َعلَ
 .(ٕ)"علٌهم بسبب ما منحه هللا من الكنوز واألموال

 .(ٖ)ٌمول: فتجاوز حده فً الكبر والتجبر علٌهم" لال الطبري:" 
 .(ٗ)إنما بؽى علٌهم بكثرة ماله" لال لتادة:" 
 .(٘)فبؽى علٌهم{، لال: فعبل علٌهم"وعن لتادة:"} 
لوم موسى فبؽى علٌهم{، لال: زاد  عن شهر بن حوشب: "}إن لارون كان منوروي  

 .(ٙ)علٌهم فً الثٌاب شبرا"
 .(2)عن الضحان،لوله: "}فبؽى علٌهم{، لال: الكفر باهلل"و 
كان موسى ٌمول لبنً إسرابٌل إن هللا عز وجل ٌؤمركم بكذا وكذا  ولال ابن عباس:" 

حتى دخل علٌكم فً أموالكم وإن موسى ٌزعم أن ربه أمره فٌمن زنى أن ٌرجمه فتعالوا نجعل 
لبؽً من بنً إسرابٌل شٌبا، فإذا لال موسى: إن ربه أمر فٌمن زنى أن ٌرجم فنمول: إن موسى 

وجاءوا بالبؽً فحبسوها ولال موسى: إن هللا ٌؤمركم بكذا وكذا لد فعل ذلن بها، لال: فاجتمعوا 
فٌمن سرق أن تمطع ٌده، لالوا: وإن كنت أنت؟ لال: وإن كنت أنا، لالوا ما على الزانً إذا زنى؟ 
لال: الرجم، لالوا: وإن كنت أنت؟ لال: وإن كنت أنا، لالوا: فإنن لد زنٌت لال: أنا؟ وجزع من 

المرأة فلما أن جاءت عظم علٌها موسى باهلل وسؤلها بالذي فلك البحر لبنً ذلن لال: فؤرسلوا إلى 
إسرابٌل، وأنزل التوراة على موسى إال صدلت، فمالت: أما إذا حلفتنً فإنً أشهد أنن بريء 
وأنن رسول هللا، ولالت: أرسلوا إلً فؤعطونً حكمً على أن أرمٌن بنفسً، لال: فخر موسى 

 .(1) إلٌه ما ٌبكٌن؟ لد أمرت األرض أن تطٌعن فؤمرها بما شبت"هلل ساجدا ٌبكً، فؤوحى هللا
فبؽى على موسى ولصد إلى اإلفساد علٌه وتكذٌبه. وكان من طلبه  لال الزجاج:" 

وكان أٌسر أهل زمانه  -لئلفساد علٌه أن بؽٌا كانت مشهورة فً بنً إسرابٌل. فوجه إلٌها لارون 
ٌؤمرها أن تصٌر إلٌه، وهو فً مؤل من أصحابه لتتكذب على موسى وتمول: إنه طلبنً للفساد  -

ن فعلت ذلن أن ٌخلطها بنسابه، وأن ٌعطٌها على ذلن عطاء كبٌرا، والرٌبة، وضمن لها لارون إ
ورزلها هللا التوبة فمالت فً نفسها مالً ممام توبة  -ولارون جالس مع أصحابه  -فجاءت المرأة 

مثل هذا، فؤلبلت على أهل المجلس ولارون حاضر، فمالت لهم إن لارون هذا وجه إلً ٌؤمرنً 
وأن ألول إنه أرادنً للفساد وإن لارون كاذب فً ذلن فلما سمع  وٌسؤلنً أن أتكذب على موسى،

فجعل هللا أمر لارون إلى  -علٌه السبلم  -لارون كبلمها تحٌر وأبلس واتصل الخبر بموسى 
موسى وأمر األرض أن تطٌعه فٌه، فورد موسى على لارون فاحس لارون بالببلء، فمال ٌا 

ه وبداره إلى ركبتٌه، فمال: ٌا موسى ارحمنً، موسى ارحمنً، فمال: ٌا أرض خذٌه فخسؾ ب
فمال: ٌا أرض خذٌه فخسؾ به إلى سرته، ثم لال: ٌا أرض خذٌه فخسؾ به إلى عنمه واسترحم 
موسى فمال ٌا أرض خذٌه فخسؾ به حتى ساخت األرض به وبداره، لال هللا عز وجل: 

                                                           



ٕٕٕ 
 

ِ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْنتَِصِرٌَن{ }فََخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه اأْلَْرَض فََما َكاَن لَهُ مِ  ْن فِبٍَة ٌَْنُصُرونَهُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(ٔ)["1ٔ]المصص : 
ةِ{ ]المصص :   ٌْنَاهُ ِمَن اْلُكنُوِز َما إِنَّ َمفَاتَِحهُ لَتَنُوُء بِاْلعُْصبَِة أُوِلً اْلمُوَّ لوله تعالى:}َوآتَ
عظًٌما، حتى إنَّ مفاتحه لٌَثمل حملها على العدد  [، أي:" وآتٌنا لارون من كنوز األموال شٌبًا2ٙ

 .(ٕ)الكثٌر من األلوٌاء"
لال خٌثمة: "كانت مفاتح لارون تحمل على ستٌن بؽبل كل مفتاح منها باب كنز معلوم  

 .(ٖ)مثل األصبع من جلود"
 .(ٗ)كانت المفاتح من جلود اإلبل" لال مجاهد:" 
 .(٘)مفاتح من جلود كمفاتح العٌدان" لال مجاهد:" 
عن أبً صالح، لوله: "}ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة{، لال: كانت خزابنه تحمل وروي  

 .(ٙ)على أربعٌن بؽبل"
عن الضحان: "}ما إن مفاتحه{، لال: أوعٌته، }لتنوء بالعصبة{، لال: لتثمل و 
 .(2)بالعصبة"
 رزٌن، عن لوله: }ما إن مفاتحه{، لال:عن حصٌن بن عبد الرحمن لال:" سؤلت أبا  
 .(5). وروي عن السدي مثله(1)خزابنه"
عن أبً رزٌن، لوله: "}ما إن مفاتحه{، لال: إن كان مفتاح واحد لكافً أهل الكوفة، إنما  

 .(ٓٔ)ٌعنً كنوزه"
 -وروي، عن أبً صالح. (ٔٔ)عن ابن عباس، لوله: "}لتنوء بالعصبة{، ٌمول: تثمل" 

 .(ٕٔ)لرحمن بن زٌد بن أسلم مثل ذلنوالسدي وعبد ا
 .(ٖٔ)عن الربٌع بن أنس، لوله: "}لتنوأ بالعصبة{، لال: لتمر بالعصبة" 
 .(ٗٔ)عن أبً صالح، لوله: "}لتنوء بالعصبة{، لال: أربعون رجبل" 
 .(٘ٔ)أربعون رجبل" ولال ابن عباس:" 
 .(ٔ)ذكر لنا أن العصبة ما بٌن العشرة إلى األربعٌن" لال لتادة:" 

                                                           



ٕٕٖ 
 

 .(ٕ)ٌزعمون أن العصبة أربعون رجبل ٌنملون مفاتحه من كثرة عددها" لال الضحان:" 
، «أولو لوة»العصبة: من عشرة نفر إلى أربعٌن، فإذا كانوا أربعٌن فهم  لال مماتل:" 

 .(ٖ)ٌمول: لتعجز العصبة أولى الموة عن حمل الخزابن"
 .(ٗ)"بؽبلعن خٌثمة:" ستون، ولال: كانت مفاتحه تحمل على ستٌن و 
العصبة:  . وفً رواٌة:"(٘)"العصبة: ما بٌن العشرة إلى الخمسة عشر ولال مجاهد:" 

 .(ٙ)"خمسة عشر رجبل
 .(2)"ما بٌن الثبلثة إلى العشرة ولال ابن عباس:" 
 .(1)": "}لتنوء بالعصبة{، لال: العصبة: ثبلثة-فً رواٌة-ابن عباسوعن  
 .(5)للت: كم العصبة؟ لال: ست أو سبع"عن أبً بشر، عن سعٌد بن جبٌر، لال: " 
[، أي:" إذ لال له لومه: ال تبطر 2ٙلوله تعالى:}إِْذ لَاَل لَهُ لَْوُمهُ اَل تَْفَرْح{ ]المصص :  

 .(ٓٔ)فرًحا بما أنت فٌه من المال"
 .(ٔٔ)أي: ال تمرح" لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)أي: ال تمدح" وفً رواٌة عن لتادة:" 
 .(ٖٔ)ٌمول: ال تمرح وال تبطر وال تفخر بما أوتٌت من األموال" لال مماتل:" 
 .(ٗٔ)ٌمول: إذ لال لومه: ال تبػ وال تبطر فرحا" لال الطبري:" 
عن السدي: "}إذ لال له لومه ال تفرح{، لال: هإالء المإمنون منهم لالوا: ٌا لارون بما  

 .(٘ٔ)أوتٌت فتبطر "
َ اَل   [، أي:" إن هللا ال ٌحب ِمن خلمه 2ٌُِٙحبُّ اْلفَِرِحٌَن{ ]المصص : لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٙٔ)البَِطرٌن الذٌن ال ٌشكرون هلل تعالى ما أعطاهم"
 .(2ٔ)أي: إن هللا ال ٌحب المرحٌن" لال لتادة:" 
 .(ٔ)إن هللا ال ٌحب الفرح بطرا" لال السدي:" 

                                                                                                                                                                      



ٕٕٗ 
 

 .(ٕ)ٌعنى: المرحٌن البطرٌن" لال مماتل:" 
 .(ٖ)ٌمول: "إن هللا ال ٌحب من خلمه األشرٌن البطرٌن"لال الطبري:  
 .(ٗ)عن ابن عباس، لوله: "}إن هللا ال ٌحب الفرحٌن{، ٌمول: المرحٌن" 
 .(٘)المتبذخٌن األشرٌن البطرٌن، الذٌن ال ٌشكرون هللا على ما أعطاهم" ولال مجاهد:" 
 .(ٙ)هو فرح البؽً" ولال مجاهد:" 
من فرح بؽٌر مفروح استجلب حزنا ال انمطاع له، ولٌس للمإمن  عبدهللا:"لال سهل بن  

 .(2)راحة دون لماء الحك جل وعز"
 .(1)وحكً عن األعمش، لال: "كنا نشهد جنازة فبل ندري من نعزي من حزن الموم"

 
 المرآن

ُ الدَّاَر اآْلِخَرةَ َواَل تَْنَس نَِصٌبََن ِمنَ  ٌَْن َواَل  }َواْبتَػِ فٌَِما آتَاَن َّللاَّ ُ إِلَ ْنٌَا َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن َّللاَّ الدُّ
َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌَن )  [ 44({ ]المصص : 44تَْبػِ اْلفََساَد فًِ اْْلَْرِض إِنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
تترن والتمس فٌما آتان هللا من األموال ثواب الدار اآلخرة، بالعمل فٌها بطاعة هللا فً الدنٌا، وال 

حظن من الدنٌا، بؤن تتمتع فٌها بالحبلل دون إسراؾ، وأحسن إلى الناس بالصدلة، كما أحسن 
م هللا علٌن من البؽً على لومن، إن هللا ال ٌحب  هللا إلٌن بهذه األموال الكثٌرة، وال تلتمس ما حرَّ

 المفسدٌن، وسٌجازٌهم على سوء صنٌعهم.
ُ الدَّاَر اآْلِخَرةَ{ ]المصص : لوله تعالى:}َواْبتَػِ فٌَِما آتَاَن   [، أي:" والتمس فٌما آتان 22َّللاَّ

 .(5)هللا من األموال ثواب الدار اآلخرة، بالعمل فٌها بطاعة هللا فً الدنٌا"
ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن لٌل لوم لارون له: ال تبػ ٌا لارون على  لال الطبري:" 

األموال خٌرات اآلخرة، بالعمل فٌها بطاعة هللا فً  لومن بكثرة مالن، والتمس فٌما آتان هللا من
 .(ٓٔ)الدنٌا"
 .(ٔٔ)تصدق، ولرب إلى هللا تبارن وتعالى، وصل الرحم" لال السدي:" 
ْنٌَا{ ]المصص :   [، أي:" وال تترن حظن من 22لوله تعالى:}َواَل تَْنَس نَِصٌبََن ِمَن الدُّ

 .(ٕٔ)الدنٌا، بؤن تتمتع فٌها بالحبلل دون إسراؾ"
ٌمول: وال تترن نصٌبن وحظن من الدنٌا، أن تؤخذ فٌها بنصٌبن من  لال الطبري:" 

 .(ٔ)اآلخرة، فتعمل فٌه بما ٌنجٌن ؼدا من عماب هللا"

                                                                                                                                                                      



ٕٕ٘ 
 

 .(ٕ)ٌمول: ال تترن أن تعمل هلل فً الدنٌا" لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)أن تعمل فٌها آلخرتن" ولال ابن عباس:" 
 .(ٗ)أن تعمل فٌها بطاعتً" لال ابن جرٌج:" 
عن مجاهد :"}وال تنس نصٌبن من الدنٌا{، لال:" العمل بطاعة هللا: نصٌبه من الدنٌا،  

 .(٘)الذي ٌثاب علٌه فً اآلخرة"
  .(ٙ)تعمل فً دنٌان آلخرتن" ولال مجاهد:" 
ال تنس أن تمدم من دنٌان آلخرتن، فإنما تجد فً آخرتن ما لدمت فً  لال ابن زٌد:" 

 .(2)دنٌا، فٌما رزلن هللا"ال
عن الحسن، فً لوله: }وال تنس نصٌبن من الدنٌا{، لال: "ما أحل هللا لن منها، وروي  

 .(1)فإن لن فٌه ؼنى وكفاٌة"
 .(5)وعن الحسن: "}وال تنس نصٌبن من الدنٌا{: لال: لدم الفضل، وأمسن ما ٌبلؽن" 
 .(ٓٔ)الحبلل" عن لتادة: "}وال تنس نصٌبن من الدنٌا{، لال: طلبو 
 .(ٔٔ)ولال لتادة:" استؽن بما أحل هللا لن" 
 .(ٕٔ)وعن ابن جرٌج، لال: "الحبلل فٌها" 
أشهب، لال: "سبل مالن، ما هو؟ لال: أن ٌعٌش وٌؤكل وٌشرب ؼٌر مضٌك علٌه عن  
 .(ٖٔ)فً رأي"
عن عون بن عبد هللا :"}وال تنس نصٌبن من الدنٌا{ لال: إن لوما ٌضعونها على ؼٌر  

 .(ٗٔ)موضعها. }وال تنس نصٌبن من الدنٌا{: تعمل فٌها بطاعة هللا"
ٌَْن{ ]المصص :   ُ إِلَ [، أي:" وأحسن إلى الناس 22لوله تعالى:}َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن َّللاَّ

 .(٘ٔ)بالصدلة، كما أحسن هللا إلٌن بهذه األموال الكثٌرة"
ٌمول: وأحسن فً الدنٌا إنفاق مالن الذي آتاكه هللا، فً وجوهه وسبله،  لال الطبري:" 

 .(ٙٔ)كما أحسن هللا إلٌن، فوسع علٌن منه، وبسط لن فٌها"

                                                                                                                                                                      



ٕٕٙ 
 

 .(ٔ)أحسن فٌما رزلن هللا" لال ابن زٌد:" 
 .(ٕ)أمره أن ٌؤخذ من ماله لدر عٌشته، وأن ٌمدم ما سوى ذلن آلخرته" لال الحسن:" 
 .(ٖ)احبس لوت سنة، وتصدق بما بمً" ولال الحسن:" 
م هللا 22لوله تعالى:}َواَل تَْبػِ اْلفََساَد فًِ اأْلَْرِض{ ]المصص :   [، أي:" وال تلتمس ما حرَّ

 .(ٗ)علٌن من البؽً على لومن"
 .(٘)ٌمول: وال تلتمس ما حرم هللا علٌن من البؽً على لومن" لال الطبري:" 
 .(ٙ)الذهب والورق من الفساد فً األرض"لال سعٌد بن المسٌب: "لطع  
َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌَن{ ]المصص :   [، أي:" إن هللا ال ٌحب المفسدٌن، 22لوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

  .(2)وسٌجازٌهم على سوء صنٌعهم"
 .(1)ٌمول: إن هللا ال ٌحب بؽاة البؽً والمعاصً" لال الطبري:" 
 .(5)أي: ال ٌحب عمله وال ٌرضاه" لال ابن عباس:" 
 المرآن

َ لَْد أَْهلََن ِمْن لَْبِلِه ِمَن اْلمُُروِن مَ  ْن ُهَو أََشدُّ ِمْنهُ }لَاَل إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم ِعْنِدي أََولَْم ٌَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ
ةً َوأَْكثَُر َجْمعًا َواَل ٌُْسؤَُل َعْن ذُنُوبِِهُم   [44({ ]المصص : 44اْلُمْجِرُموَن )لُوَّ

 التفسٌر: 
لال لارون لمومه الذٌن وعظوه: إنما أُعطٌُت هذه الكنوز بما عندي من العلم والمدرة، أو لم ٌعلم 
لارون أن هللا لد أهلن ِمن لبله من األمم َمن هو أشد منه بطًشا، وأكثر جمعًا لؤلموال؟ وال ٌُسؤل 

 تعالى بها، إنما ٌُْسؤلون سإال توبٌخ وتمرٌر، وٌعالبهم هللا على عن ذنوبهم المجرمون; لعلم هللا
 ما علمه منهم.
[، أي:" لال لارون لمومه 21لوله تعالى:}لَاَل إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم ِعْنِدي{ ]المصص :  

 .(ٓٔ)الذٌن وعظوه: إنما أُعطٌُت هذه الكنوز بما عندي من العلم والمدرة"
ٌمول تعالى ذكره: لال لارون لمومه الذٌن وعظوه: إنما أوتٌت هذه  لال الطبري:" 

الكنوز على فضل علم عندي، علمه هللا منً، فرضً بذلن عنً، وفضلنً بهذا المال علٌكم، 
 .(ٔٔ)لعلمه بفضلً علٌكم"

أي : أنا ال أفتمر إلى ما تمولون ، فإن هللا تعالى إنما أعطانً هذا المال  لال ابن كثٌر:" 
ًّ أنً أهل له ، وهذا كموله لعلم ه بؤنً أستحمه ، ولمحبته لً فتمدٌره : إنما أعطٌته لعلم هللا ف

ْلنَاهُ نِْعَمةً ِمنَّا لَاَل إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم { ] ٔتعالى : } فَإَِذا ) ( َمسَّ اإلْنَساَن ُضرٌّ َدَعانَا ثُمَّ إَِذا َخوَّ
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 بً ، وكموله تعالى : } َولَبِْن أََذْلنَاهُ َرْحَمةً ِمنَّا ِمْن بَْعِد [ أي : على علم من هللا 5ٗالزمر : 
اَء َمسَّتْهُ لٌََمُولَنَّ َهَذا ِلً { ] فصلت :   [ أي : هذا أستحمه. َٓ٘ضرَّ

ولد ُروي عن بعضهم أنه أراد : } إِنََّما أُوتٌِتُهُ َعلَى ِعْلٍم ِعْنِدي { أي : إنه كان ٌعانً علم 
وهذا المول ضعٌؾ ; ألن علم الكٌمٌاء فً نفسه علم باطل ; ألن للب األعٌان ال ٌمدر  الكٌمٌاء :

أحد علٌها إال هللا عز وجل ، لال هللا : } ٌَا أٌََُّها النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُوا لَهُ إِنَّ الَِّذٌَن تَْدُعوَن 
ِ لَْن ٌَْخلُمُوا ذُبَابًا َولَِو اْجتَ  [ ، وفً الصحٌح عن النبً صلى هللا  2َٖمعُوا لَهُ { ] الحج : ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ْن ذهب ٌخلك كخلمً ، فلٌخلموا ذرة ، »علٌه وسلم أنه لال :  ٌمول هللا تعالى : وَمْن أظلم ِممَّ
. وهذا ورد فً المصورٌن الذٌن ٌشبهون بخلك هللا فً مجرد الصورة (ٔ)«فلٌخلموا شعٌرة

بَِمْن ٌدعً أنه ٌحٌل ماهٌة هذه الذات إلى ماهٌة ذات أخرى ، هذا الظاهرة أو الشكل ، فكٌؾ 
زور ومحال ، وجهل وضبلل. وإنما ٌمدرون على الصبػ فً الصورة الظاهرة ، وهو كذب 
وزؼل وتموٌه ، وتروٌج أنه صحٌح فً نفس األمر ، ولٌس كذلن لطعًا ال محالة ، ولم ٌثبت 

ذه الطرٌمة التً ٌتعاناها هإالء الجهلة الفسمة بطرٌك شرعً أنه صح مع أحد من الناس من ه
األفاكون فؤما ما ٌجرٌه هللا تعالى من َخْرق العوابد على ٌدي بعض األولٌاء من للب بعض 
األعٌان ذهبًا أو فضة أو نحو ذلن ، فهذا أمر ال ٌنكره مسلم ، وال ٌرده مإمن ، ولكن هذا لٌس 

ألرض والسموات ، واختٌاره وفعله ، كما روي من لبٌل الصناعات وإنما هذا عن مشٌبة رب ا
ٌْوة بن ُشَرٌح المصري ، رحمه هللا ، أنه سؤله سابل ، فلم ٌكن عنده ما ٌعطٌه ، ورأى  عن َح
ضرورته ، فؤخذ حصاة من األرض فؤجالها فً كفه ، ثم ألماها إلى ذلن السابل فإذا هً ذهب 

 ذكرها. أحمر. واألحادٌث واآلثار فً هذا كثٌرة جدًّا ٌطول
ولال بعضهم : إن لارون كان ٌعلم االسم األعظم ، فدعا هللا به ، فتمّول بسببه. 

 .(ٕ)والصحٌح المعنى األول"
 .(ٖ)عن لتادة: "}لال إنما أوتٌته على علم عندي{، لال: على خبر عندي" 
 .(ٗ)علم هللا أنً أهل لذلن" لال السدي:" 
 .(٘)بفضلً ما أعطانً هذا" لوال رضا هللا عنً ومعرفته لال ابن زٌد:" 
لد أجاد فً تفسٌر هذه اآلٌة اإلمام عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم.. وهكذا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)ٌمول َمْن لل علمه إذا رأى َمْن وسع هللا علٌه ٌمول : لوال أنه ٌستحك ذلن لما أعطً"
َ لَْد أَْهلََن   ةً َوأَْكثَُر لوله تعالى:}أََولَْم ٌَْعلَْم أَنَّ َّللاَّ ِمْن لَْبِلِه ِمَن اْلمُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنهُ لُوَّ

[، أي:" أو لم ٌعلم لارون أن هللا لد أهلن ِمن لبله من األمم َمن هو أشد 21َجْمعًا{ ]المصص : 
 .(2)منه بطًشا، وأكثر جمعًا لؤلموال؟"

ذلن عن محبة منا له ، ولد  أي : لد كان من هو أكثر منه ماال وما كان لال ابن كثٌر:" 
 .(1)أهلكهم هللا مع ذلن بكفرهم وعدم شكرهم "

ٌمول جل ثناإه: أو لم ٌعلم لارون حٌن زعم أنه أوتً الكنوز لفضل علم  لال الطبري:" 
عنده علمته أنا منه، فاستحك بذلن أن ٌإتى ما أوتً من الكنوز، أن هللا لد أهلن من لبله من 
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شا، وأكثر جمعا لؤلموال ; ولو كان هللا ٌإتً األموال من ٌإتٌه لفضل األمم من هو أشد منه بط
فٌه وخٌر عنده، ولرضاه عنه، لم ٌكن ٌهلن من اهلن من أرباب األموال الذٌن كانوا أكثر منه 
ماال ألن من كان هللا عنه راضٌا، فمحال أن ٌهلكه هللا، وهو عنه راض، وإنما ٌهلن من كان 

 .(ٔ)علٌه ساخطا"
[، أي:" وال ٌُسؤل عن 21تعالى:}َواَل ٌُْسؤَُل َعْن ذُنُوبِِهُم اْلُمْجِرُموَن{ ]المصص : لوله  

ذنوبهم المجرمون; لعلم هللا تعالى بها، إنما ٌُْسؤلون سإال توبٌخ وتمرٌر، وٌعالبهم هللا على ما 
 .(ٕ)علمه منهم"
 .(ٖ)أي : لكثرة ذنوبهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)المشركون ال ٌسؤلون عن ذنوبهم، ٌعذبون وال ٌحاسبون" لال لتادة:" 
 .(٘)ٌدخلون النار بؽٌر حساب" لال لتادة:" 
عن الربٌع بن أنس، لوله: "}وال ٌسبل عن ذنوبهم المجرمون{، لال: ال ٌسؤلون عن  

 إحصابها، ٌمول: هاتوا فٌبنوها لنا، ولكن أعطوها فً كتب فلم ٌشكوا الظلم ٌومبذ، ولكن شكوا
 .(ٙ)اإلحصاء"
وعن مجاهد:"}وال ٌسؤل عن ذنوبهم المجرمون{، كموله: }ٌعرؾ المجرمون بسٌماهم{  

 .(2)زرلا سود الوجوه، والمبلبكة ال تسؤل عنهم لد عرفتهم"
وعن دمحم بن كعب: "}وال ٌسؤل عن ذنوبهم المجرمون{، لال: عن ذنوب الذٌن مضوا  

 .(1)فٌم أهلكوا؟"
عن ذنوبهم المجرمون{: الذٌن كانوا لبلهم عما أهلكوا وعن  }وال ٌسبل وفً رواٌة:" 

 .(5)منزلهم فٌعتبروا، ولكنهم ٌكونون على ما كانوا علٌه من العبرة"
 [:21-2ٙفوابد اآلٌات:]

 المال والمنصب العالً عرضة إلفساد المرء إال من رحم هللا عز وجل وللٌل ما هم. -ٔ
 الفرح فرح بطر وفخر واعتزاز وكبر وخٌبلء. حرمة الفرح بالمال واإلمارة إذا كان -ٕ
 من فضل هللا على األمة أن ٌوجد فٌها عالمون ٌنصحون وٌرشدون وٌوجهون. -ٖ
 من الحزم للمرء أن ٌطلب من المال والجاه والمنصب أعلى الدرجات فً الجنة. -ٗ
ؾ وال حلٌّة األكل من الطٌب والشرب من الطٌب واللبس والركوب والسكن من ؼٌر إسرا -٘

 خٌبلء وال كبر.
 
 

 المرآن
ًَ لَ  ٌَْت لَنَا ِمثَْل َما أُوتِ ْنٌَا ٌَالَ اُروُن إِنَّهُ }فََخَرَج َعلَى لَْوِمِه فًِ ِزٌنَتِِه لَاَل الَِّذٌَن ٌُِرٌُدوَن اْلَحٌَاةَ الدُّ

 [44({ ]المصص : 44لَذُو َحّظٍ َعِظٌٍم )
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 التفسٌر: 
بذلن إظهار عظمته وكثرة أمواله، وحٌن رآه الذٌن فخرج لارون على لومه فً زٌنته، مرًٌدا 

ٌرٌدون زٌنة الحٌاة الدنٌا لالوا: ٌا لٌت لنا مثل ما أُعطً لارون من المال والزٌنة والجاه، إن 
 لارون لذو نصٌب عظٌم من الدنٌا.

[، أي:" فخرج لارون على 25لوله تعالى:}فََخَرَج َعلَى لَْوِمِه فًِ ِزٌنَتِِه{ ]المصص :  
 .(ٔ)مه فً زٌنته، مرًٌدا بذلن إظهار عظمته وكثرة أمواله"لو

ٌمول تعالى مخبًرا عن لارون : إنه خرج ذات ٌوم على لومه فً زٌنة  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)عظٌمة ، وتجمل باهر ، من مراكب ومبلبس علٌه وعلى خدمه وحشمه"

على براذٌن بٌض، علٌها سروج  :"}فخرج على لومه فً زٌنته{، لالعن مجاهد،  
 .(ٖ)األرجوان، علٌهم المعصفرات"

 .(ٗ)عن عطاء:"}فخرج على لومه فً زٌنته{، لال: فً ثوبٌن أحمرٌن" 
 .(٘)فً المرمز" لال جابر:"

 .(ٙ)كان علٌه ثٌاب حمر وخفان أبٌضان" لال الزبٌدي:" 
 .(2)فً صفر وحمر" ولال الحسن:" 
 .(1)على ألؾ بؽلة شهب علٌها مٌاثر األرجوان" لال لتادة:" 
ذكر لنا أنهم خرجوا على أربعة آالؾ دابة، علٌهم وعلى دوابهم  لال لتادة:" 
 .(5)األرجوان"
خرج على بؽلة شهباء، علٌها األرجوان ومعه ثبلثمابة جارٌة على  لال ابن جرٌج:" 

 .(ٓٔ)بؽال شهب علٌهن ثٌاب الحمر"
أنهم خرجوا على أربعة آالؾ دابة علٌهم وعلى دوابهم ذكر لنا  لال لتادة:" 
 .(ٔٔ)األرجوان"
وكانت زٌنته أنه خرج فً جوار بٌض على سروج من ذهب على لطؾ  لال السدي:" 

 .(ٕٔ)أرجوان وهن على بؽال بٌض علٌهن ثٌاب حمر وحلً ذهب"
خرج علٌهم فً أربعة آالؾ على البؽال الشهب فً الرحابل  لال عطاء الخراسانً:" 
 .(ٖٔ)البزٌون"
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خرج فً سبعٌن ألفا علٌهم المعصفرات، وكان ذلن أول ٌوم فً األرض  لال ابن زٌد:" 
 .(ٔ)رإٌت المعصفرات فٌما كان أبً ٌذكر ذلن لنا"

 .(ٕ)لال عبدة بن أبً لبابة: "أول من صبػ بالسواد لارون" 
 .(ٖ)"}فخرج على لومه فً زٌنته{، لال: شارته"عن الضحان:  
 .(ٗ)ولال لتادة:" فً حشمه" 
ًَ لَاُروُن{ ]المصص :   ٌَْت لَنَا ِمثَْل َما أُوتِ ْنٌَا ٌَالَ ِذٌَن ٌُِرٌُدوَن اْلَحٌَاةَ الدُّ

لوله تعالى:}لَاَل الَّ
ثل ما أُعطً لارون من [، أي:" وحٌن رآه الذٌن ٌرٌدون زٌنة الحٌاة الدنٌا لالوا: ٌا لٌت لنا م25

 .(٘)المال والزٌنة والجاه"
فلما رآه َمْن ٌرٌد الحٌاة الدنٌا وٌمٌل إلى ُزخرفها وزٌنتها ، تمنوا أن لو  لال ابن كثٌر:" 

ًَ لَاُروُن{" ٌَْت لَنَا ِمثَْل َما أُوتِ كان لهم مثل الذي أعطً ، لالوا : } ٌَا لَ
(ٙ). 

{، فلما رآه لومه فً زٌنته لالوا: }ٌا لٌت لنا عن السدي: "}فخرج على لومه فً زٌنته 
 .(2)مثل ما أوتً لارون{"

عن لتادة لوله: "}الذٌن ٌرٌدون الحٌاة الدنٌا{: أناس من أهل التوحٌد لالوا: ٌا لٌت لنا  
 .(1)مثل ما أوتً لارون"

عظٌم من [، أي:" إن لارون لذو نصٌب 25لوله تعالى:}إِنَّهُ لَذُو َحّظٍ َعِظٌٍم{ ]المصص :  
 .(5)الدنٌا"
 .(ٓٔ)ٌمول: إن لارون لذو نصٌب من الدنٌا" لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)أي : ذو حظ وافر من الدنٌا" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)عن الضحان:"}لذو حظ عظٌم{، ٌعنً: درجة عظٌمة" 
 .(ٖٔ)ذو جد" ولال السدي:" 
الحظ: الجد، وهو البخت والدولة، وصفوه بؤنه رجل مجدود مبخوت،  لال الزمخشري:" 

 .(ٗٔ)ٌمال: فبلن ذو حظ، وحظٌظ، ومحظوظ، وما الدنٌا إال أحاظ وجدود"
 

 المرآن
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ٌٌْر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َواَل ٌُلَمَّاَها إِالَّ  ِ َخ ٌْلَُكْم ثََواُب َّللاَّ ابُِروَن }َولَاَل الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َو  الصَّ
 [ 4ٓ({ ]المصص : 4ٓ)

 التفسٌر:
ولال الذٌن أوتوا العلم باهلل وشرعه وعرفوا حمابك األمور للذٌن لالوا: ٌا لٌت لنا مثل ما أوتً 
لارون: وٌلكم اتموا هللا وأطٌعوه، ثواُب هللا لمن آمن به وبرسله، وعمل األعمال الصالحة، خٌٌر 

ٌَتَمَبَّل هذه النصٌحة وٌوفَّك إلٌها وٌعمل بها إال َمن ٌجاهد نفسه، وٌصبر مما أوتً لارون، وال 
 على طاعة ربه، وٌجتنب معاصٌه.

[، أي:" ولال الذٌن أوتوا العلم باهلل 1ٓلوله تعالى:}َولَاَل الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم{ ]المصص :  
 .(ٔ)أوتً لارون" وشرعه وعرفوا حمابك األمور للذٌن لالوا: ٌا لٌت لنا مثل ما

ولال الذٌن أوتوا العلم باهلل، حٌن رأوا لارون خارجا علٌهم فً زٌنته،  لال الطبري:" 
 .(ٕ)للذٌن لالوا ٌا لٌت لنا مثل ما أوتً لارون:"

 .(ٖ)فلما سمع ممالتهم أهل العلم النافع لالوا:"  لال ابن كثٌر:" 
لال{: الذٌن ٌرٌدون اآلخرة، }وٌلكم عن السدي:"ٌعنً لوله: }ولال الذٌن أوتوا العلم  

 .(ٗ)ثواب هللا خٌر لمن آمن{"
ٌٌْر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا{ ]المصص :   ِ َخ ٌْلَُكْم ثََواُب َّللاَّ [، أي:" وٌلكم 1ٓلوله تعالى:}َو

اتموا هللا وأطٌعوه، ثواُب هللا لمن آمن به وبرسله، وعمل األعمال الصالحة، خٌٌر مما أوتً 
 .(٘)ن"لارو

وٌلكم اتموا هللا وأطٌعوه، فثواب هللا وجزاإه لمن آمن به وبرسله، وعمل  لال الطبري:" 
بما جاءت به رسله من صالحات األعمال فً اآلخرة، خٌر مما أوتً لارون من زٌنته وماله 

 .(ٙ)لمارون"
أي : جزاء هللا لعباده المإمنٌن الصالحٌن فً الدار اآلخرة خٌر مما   لال ابن كثٌر:" 

ٌمول هللا تعالى : أعددت لعبادي الصالحٌن ما ال عٌن رأت »ترون. كما فً الحدٌث الصحٌح : 
ًَ لَُهْم  ، وال أذن سمعت، وال خطر على للب بشر ، والرإوا إن شبتم : } فبَل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِف

 .(5)"(1)«(2)ةِ أَْعٌٍُن َجَزاًء بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن {ِمْن لُرَّ 
أصله الدعاء بالهبلن، ثم استعمل فً الزجر والردع «: وٌلن» لال الزمخشري:" 

والبعث على ترن ما ال ٌرتضى، كما استعمل: ال أبا لن. وأصله الدعاء على الرجل باإللراؾ 
 .(ٓٔ)فً الحث على الفعل"

 .(ٔٔ)"}لمن آمن{، ٌعنً: وحد هللا" عن ابن عباس لوله: 
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ابُِروَن{ ]المصص :   [، أي:" وال ٌَتَمَبَّل هذه النصٌحة 1ٓلوله تعالى:}َواَل ٌُلَمَّاَها إِالَّ الصَّ
  .(ٔ)وٌوفَّك إلٌها وٌعمل بها إال َمن ٌجاهد نفسه، وٌصبر على طاعة ربه، وٌجتنب معاصٌه"

وهً لوله: }ثواب هللا خٌر لمن آمن  -كلمةٌمول: وال ٌوفك لمٌل هذه ال لال الطبري:" 
]إال[ الذٌن صبروا عن طلب زٌنة الحٌاة الدنٌا، وآثروا ما عند هللا من جزٌل  -وعمل صالحا{

ثوابه على صالحات األعمال على لذات الدنٌا وشهواتها، فجدوا فً طاعة هللا، ورفضوا الحٌاة 
 .(ٕ)"الدنٌا

 .(ٖ)الصابرون{، ٌعنً: الجنة"عن السدي:"}وال ٌلماها إال وروي  
لال السدي : وما ٌلمى الجنة إال الصابرون ، كؤنه جعل ذلن من تمام  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)كبلم }الذٌن أوتوا العلم{ "
للكلمة التً تكلم بها العلماء، أو للثواب، ألنه « وال ٌلماها»الراجع  فً لال الزمخشري:" 

للسٌرة والطرٌمة، وهً اإلٌمان والعمل الصالح الصابرون على فً معنى المثوبة أو الجنة، أو 
 .(٘)الطاعات وعن الشهوات وعلى ما لسم هللا من الملٌل عن الكثٌر"

 
 المرآن

ِ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمنْ  ِرٌَن تَِص }فََخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه اْْلَْرَض فََما َكاَن لَهُ ِمْن فِبٍَة ٌَْنُصُرونَهُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 [4ٔ({ ]المصص : 4ٔ)

 التفسٌر: 
فخسفنا بمارون وبداره األرض، فما كان له من جند ٌنصرونه من دون هللا، وما كان ممتنعًا من 

 هللا إذا أحلَّ به نممته.
[، أي:" فخسفنا بمارون وبداره 1ٔلوله تعالى:}فََخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه اأْلَْرَض{ ]المصص :  
 .(ٙ)األرض"
فخسفنا بمارون وأهل داره. ولٌل: وبداره، ألنه ذكر أن موسى إذ  الطبري:ٌمول:"لال  

أمر األرض أن تؤخذه أمرها بؤخذه، وأخذ من كان معه من جلسابه فً داره، وكانوا جماعة 
 .(2)جلوسا معه، وهم على مثل الذي هو علٌه من النفاق والمإازرة على أذى موسى"

اختٌال لارون فً زٌنته ، وفخره على لومه وبؽٌه علٌهم  لما ذكر تعالى لال ابن كثٌر:" 
عند البخاري من حدٌث  -، عمب ذلن بؤنه خسؾ به وبداره األرض، كما ثبت فً الصحٌح 

بٌنا رجل ٌجر إزاره إذ خسؾ به، »أن أباه حدثه : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال :  -الزهري ، عن سالم 
 .(5)"(1)«وم المٌامةفهو ٌتجلجل فً األرض إلى ٌ

: "بٌنا رجل فٌَمْن كان لبلكم ، خرج فً  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أبً سعٌد لال : لال رسول هللا و 
ٌْن أخضرٌن ٌختال فٌهما ، أمر هللا األرض فؤخذته ، فإنه لٌتجلجل فٌها إلى ٌوم المٌامة" بُْرَد
(ٔٓ). 
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لٌل لؤلرض: خذٌهم، فؤخذتهم إلى أعمابهم، لال: لٌل لها: خذٌهم،  لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)فؤخذتهم إلى ركبهم، فمٌل لها: خذٌهم، فؤخذتهم إلى أعنالهم، فمٌل لها: خذٌهم، فخسؾ بهم"

وعن ابن عباس:" إن لارون كان من لوم موسى وكان ابن عمه وكان تتبع العلم حتى  
جمع علما فلم ٌزل فً أمره ذلن حتى بؽى على موسى وحسده، فمال له موسى: إن هللا أمرنً 
أن آخذ الزكاة من كل أربعٌن درهما درهم فؤبى، فمال: من كل مابة درهم درهم فؤبى، فمال: ال 

لؾ، فمال: فً كل ألؾ دٌنار أو درهم، لال: إن موسى ٌرٌد أن ٌؤكل أموالكم، ٌطٌك هذا حتى األ
فكٌؾ نصنع؟ لالوا: أمرنا بؤمرن تبع، فؤرسلوا إلى امرأة من بؽاٌا بنً إسرابٌل فمالوا لها: 
نعطٌن حكمن على أن تشهدي على موسى أنه فجر بن لالت: نعم، لال: فجاء لارون إلى موسى 

ل فؤخبرهم بما أمرن ربن، لال: نعم، فجمعهم فمالوا: ما أمرن؟ لال: لال: اجمع بنً إسرابٌ
أمرنً أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شٌبا وأن تصلوا الرحم، وكذا وكذا، وأمرنً فً الزانً إذا 
زنى ولد أحصن أن ٌرجم فمالوا: وإن كنت أنت؟ لال: نعم. وفً السارق إذا سرق أن ٌمطع، 

: نعم لالوا فإنن لد زنٌت، لال: إذا فؤرسلوا إلى المرأة، فجاءت فمالوا فمالوا: وإن كنت أنت؟ لال
ما تشهدٌن على موسى؟ فمال لها موسى: أنشدن باهلل إال ما صدلت فمالت: أما إذا أنشدتنً باهلل 
فإنهم دعونً وجعلوا لً جعبل على أن ألذفن بنفسً وأنا أشهد أنن برئ وأنن رسول هللا، لال: 

ٌبكً فؤوحى هللا إلٌه ما ٌبكٌن؟ لد سلطنان على األرض فمرها فتطٌعن، فخر موسى ساجدا 
لال: فرفع رأسه فمال: خذٌهم فؤخذتهم وأشار إلى وركٌه، فمالوا: ٌا موسى، فمال: خذٌهم وأشار 

 إلى صدره، فمالوا: ٌا موسى. فمال:
فؤصاب بنً إسرابٌل  خذٌهم لال: فؽرلوا فٌها فمال هللا: فخسفنا به وبداره األرض إلى آخر اآلٌة،

ببلء وجوع شدٌد فؤتوا موسى فمالوا: ادع لنا، فدعى هللا، فمال هللا: أتدعونً لموم لد أظلم ما بٌنً 
 .(ٕ)وبٌنهم من الذنوب، فمال: أما إنهم لد دعون حٌن هلكوا ولو إٌاي دعوا ألجبتهم"

تطٌعن  لال سعٌد بن جبٌر:" أوحى هللا إلى موسى ما ٌبكٌن؟ لد أمرت األرض أن 
فؤمرها بما شبت، لال: فمال: خذٌهم فؤخذتهم، إلى ما شاء هللا فنادوا: ٌا موسى.. ٌا موسى.. لال: 
خذٌهم، فؤخذتهم فخسؾ بهم األرض، لال: فؤصاب بنً إسرابٌل بعد ذلن شدة وجوع شدٌد فؤتوا 

لٌه ٌا موسى، أتكلمنً فً لوم موسى ملسو هيلع هللا ىلص، فمالوا: ٌا موسى، ادع لنا ربن، فدعا لهم فؤوحى هللا إ
 .(ٖ)لد أظلم ما بٌنً وبٌنهم من خطاٌاهم، ولد دعون فلم تجبهم، أما لو إٌاي دعوا ألجبتهم"

عن ٌزٌد الرلاشً:" أن موسى لما دعا على لارون فابتلعته األرض إلى عنمه أخذ نعلٌه  
، ما أشد للبن دعان فخفك بهما وجهه، ولارون ٌمول: ٌا موسى، ارحمنً، فمال هللا: ٌا موسى

 .(ٗ)عبدي واسترحمن فلم ترحمه، وعزتً لو دعانً ألجبته"
:" أنه -عامل عمر بن عبد العزٌز على دٌوان فلسطٌن-عبد هللا بن عوؾ الماري عن  

بلؽه أن هللا تبارن وتعالى أمر األرض أن تطٌع موسى فً لارون، فلما لمٌه لال لؤلرض: اطبمً 
لال: اطبمً فؤخذته إلى الحموٌن وهو ٌستؽٌث ٌا موسى، ثم لال: اطبمً فؤخذته إلى الركبتٌن، ثم 

فوارته فً جوفها، فؤوحى هللا إلٌه ٌا موسى ما أشد للبن أو ما أؼلظ للبن أما وعزتً وجبللً لو 
 .(٘)بً استؽاث ألؼثته لال: رب ؼضبا لن فعلت"

فإذا علم بذلن عطاء كان خلما من موسى أن ٌخرج بنً إسرابٌل فً ٌوم ٌعظهم فٌه  
لارون، خرج فً أربعة آالؾ علٌهم ثٌاب األرجوان على أربعة آالؾ بؽلة شهباء حتى ٌمر 
بجنبتً موسى فٌلفت الناس وجوههم إلٌه فؤرسل إلٌه موسى علٌه السبلم: ما ٌحملن على ما 
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ٌا، تصنع فؤرسل إلٌه وهللا إن النسب لواحد ولبن كنت فضلت علً بالنبوة لمد فضلت علٌن بالدن
ولبن شبت لنخرجن فتدعو على وأدعوا علٌن، فخرج موسى وخرج لارون، فً لومه. فمال له 
موسى: أتدعو أم أدعو فمال لارون: بل أدعو فدعا فلم ٌجب، وكان لذلن أهبل لال: فمال موسى: 
أدعو لال: نعم، لال: اللهم مر األرض فلتطعنً، فؤمرت بطاعته لال: فمال موسى علٌه السبلم، 

م فؤخذتهم بؤلدامهم فمال: ٌا موسى. ٌا موسى. لال: خذ بهم فؤخذتهم إلى ركبهم، ثم إلى خذٌه
حجرهم، ثم إلى مناكبهم، ثم لال: ألبلً بكنوزهم وأموالهم لال: فؤلبلت بها حتى نظروا إلٌها، ثم 

 .(ٔ)أشار موسى بٌده، لال: اذهبوا بنً الوي، فاستوت بهم األرض"
ى فانطلك إلى زانٌة ٌمال لها: شٌرتا فمال لها: هل لن أن فبؽى على موس لال السدي:" 

أعطٌن ألفً درهم على أن تجٌبً إلى المؤل من بنً إسرابٌل إذا لعد موسى فتمولٌن: إن موسى 
ٌراودنً، عن نفسً لالت: نعم، فؤعطاها األلفً وختمها بخاتمه، فلما أخذتها لالت: ببست المرأة 

هللا وأفتري علٌه، فلما أصبحوا ؼدا لارون فجلس مجلسه أنا إن كنت أزنً وأكذب على نبً 
واجتمعت إلٌه بنو إسرابٌل وحضرت شٌرتا فمال لارون: ٌا موسى، ما أنزل هللا فً الزانً: لال: 
الرجم، لال: انظر ما تمول لال: الرجم لال: تنظر ما تمول؟ لال: الرجم. لال: عومً ٌا شٌرتا 

موسى، فمالت: إن لارون أعطانً ألفً درهم أن آتً المؤل فؤخبري بنً إسرابٌل بما أراد منن 
من بنً إسرابٌل إذا جلس موسى فؤلول: إن موسى راودنً، عن نفسً، ومعاذ هللا من ذلن وهذا 
ماله بخاتمه فؽضب موسى فمام فصلى ركعتٌن، ودعا ربه أن ٌخسؾ وٌسلط علٌه األرض فؤمر 

جلٌه ولام هارون فؤخذ برأسه فمال ٌا موسى: هللا األرض أن تطٌعه لال لؤلرض خذٌه فؽٌبت ر
أنشدن الرحم، فجعل لارون ٌمول: ٌا موسى أنشدن الرحم وموسى ٌمول لؤلرض: خذٌه حتى 
ؼٌبته فذهبت به وخسؾ بداره األرض، فؤوحى هللا إلى موسى: استؽاث بن وأنشدن الرحم 

 .(ٕ)وأبٌت أن تؽٌثه، لو إٌاي دعا أو استؽاث ألؼثته"
زٌد لال: "سمعت عبد هللا بن الحارث بن نوفل الهاشمً، وهو مستند إلى عن علً بن  

الممصورة فذكر لارون وما أوتً الكنوز فمال: إنما أوتٌته على علم، عندي لال: بلؽنا أنه أوتً 
الكنوز والمال حتى جعل باب داره من ذهب وجعل داره كلها من صفابح الذهب وكان المؤل من 

ه وٌروحون ٌطعمهم الطعام وٌتحدثون، عنده، وكان مإذٌا لموسى فلم بنً إسرابٌل ٌؽدون إلٌ
تدعه المسوة والببلء حتى أرسل إلى امرأة من بنً إسرابٌل مذكورة بالجمال كانت تذكر برنٌة، 
فمال لها: هل لن أن أمولن وأن أعطٌن وأن أخلطن بنسابً؟ على أن تؤتٌنً والمؤل من بنً 

ارون: أال تنهى موسى، عنً، فمالت: بلى، لال: فلما جاء أصحابه إسرابٌل، عندي، فتمولٌن: ٌا ل
واجتمعوا، عنده دعا بها، فمامت على رإوسهم فملب هللا للبها ورزلها التوبة، فمالت: ما أجد 
الٌوم توبة أفضل من أن أكذب عدو هللا وأبرئ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمالت إن لارون بعث إلً فمال: 

مولن وأعطٌن وأخلطن بنسابً؟ على أن تؤتٌنً والمؤل من بنً إسرابٌل، عندي، هل لن أن أ
وتمولٌن: ٌا لارون، أال تنهى موسى، عنً؟ فإنً لم أجد الٌوم توبة أفضل من أكذب عدو هللا 

 وأبرئ رسول هللا.
، وكان فنكس لارون رأسه وعرؾ أنه لد هلن، وفشى الحدٌث فً الناس حتى بلػ موسى ملسو هيلع هللا ىلص

موسى شدٌد الؽضب، فلما بلؽه ذلن توضؤ ثم صلى وسجد ٌبكً، ولال: ٌا رب، عدون لارون 
كان لً مإذٌا فذكر أشٌاء ثم لم ٌتناهى حتى أراد فضٌحتً، ٌا رب سلطنً علٌه، فؤوحى هللا إلٌه 
أن مر األرض بما شبت تطٌعن، لال: فجاء موسى إلى لارون، فلما رآه لارون عرؾ الؽضب 

هه فمال: ٌا موسى.. ارحمنً. فمال موسى: ٌا أرض، خذٌهم فاضطرت داره وخسؾ به فً وج
وبؤصحابه إلى ركبهم وساخت داره على لدر ذلن، لال: وجعل ٌمول: ٌا موسى ارحمنً، وٌمول 
موسى: ٌا أرض خذٌهم. فاضطربت داره وخسؾ به وبؤصحابه األرض إلى سررهم وساخت 

موسى ارحمنً فمال موسى: ٌا أرض خذٌهم لال: داره على لدر ذلن وجعل ٌمول: ٌا 
                                                           



ٕٖ٘ 
 

فاضطربت داره وخسؾ به وبؤصحابه إلى حلولهم وساخت داره على لدر ذلن ولال: ٌا موسى 
ارحمنً فمال: ٌا أرض خذٌهم فمال: فخسؾ به وبؤصحابه وبداره فلما خسؾ به لٌل له: ٌا 

 .(ٔ)موسى ما أفظن أما وعزتً لو إٌاي دعا لرحمته"
 .(ٕ)عمران الجونً: "فمٌل لموسى: ال أعٌد األرض بعدن ألحد أبدا"ولال أبو  
 .(ٖ)لتادة: "إن هللا أمر األرض أن تطٌعه ساعة"لال  
 .(ٗ)عن ابن عباس لوله: "}فخسفنا به وبداره األرض{، لال: أرض السفلى السابعة" 
ػ لعرها إلى لال لتادة:" ذكر لنا أنه ٌخسؾ به كل ٌوم لامة، وأنه ٌتجلجل فٌها وال ٌبل 
 .(٘)ٌوم المٌامة"
سمرة بن جندب: "ٌخسؾ بمارون ولومه فً كل ٌوم لدر لامة، فبل ٌبلػ األرض لال  

 .(ٙ)السفلى إلى ٌوم المٌامة"
ِ{ ]المصص :   [، أي:" فما كان 1ٔلوله تعالى:}فََما َكاَن لَهُ ِمْن فِبٍَة ٌَْنُصُرونَهُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(2)ن هللا"له من جند ٌنصرونه من دو
 .(1)أي: جند ٌنصرونه من دون هللا" لال لتادة:" 
أي : ما أؼنى عنه مالُه ، وما َجَمعه ، وال خدمه و ال حشمه. وال دفعوا  لال ابن كثٌر:" 

عنه نممة هللا وعذابه ونكاله به، وال كان هو فً نفسه منتصًرا لنفسه ، فبل ناصر له ال من نفسه 
 .(5)، وال من ؼٌره"

[، أي:" وما كان ممتنعًا من هللا 1ٔتعالى:}َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْنتَِصِرٌَن{ ]المصص :  لوله 
 .(ٓٔ)إذا أحلَّ به نممته"

من المنتممٌن من موسى علٌه السبلم، أو من الممتنعٌن من عذاب  لال الزمخشري:أي :" 
 .(ٔٔ)هللا. ٌمال: نصره من عدوه فانتصر، أى: منعه منه فامتنع"

 .(ٕٔ)ما كانت، عنده منعة ٌمتنع بها من هللا تبارن وتعالى" لتادة:"لال  
 

 المرآن
ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء ِمْن  َ ٌَْبُسُط الّرِ ٌَْكؤَنَّ َّللاَّ ِعبَاِدِه َوٌَْمِدُر }َوأَْصبََح الَِّذٌَن تََمنَّْوا َمَكانَهُ بِاْْلَْمِس ٌَمُولُوَن َو

ٌْنَا لَ  ُ َعلَ ٌَْكؤَنَّهُ اَل ٌُْفِلُح اْلَكافُِروَن )لَْواَل أَْن َمنَّ َّللاَّ  [ 4ٕ({ ]المصص : 4َٕخَسَؾ بِنَا َو
 التفسٌر:
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وصار الذٌن تمنوا حاله باألمس ٌمولون متوجعٌن ومعتبرٌن وخابفٌن من ولوع العذاب بهم: إن 
ع الرزق لمن ٌشاء من عباده، وٌضٌِّك على َمن ٌشاء منهم، لوال أن هللا منَّ علٌنا  فلم هللا ٌوّسِ

ٌعالبنا على ما للنا لَخسؾ بنا كما فعل بمارون، ألم تعلم أنه ال ٌفلح الكافرون، ال فً الدنٌا وال 
 فً اآلخرة؟
ْزَق ِلَمْن ٌَ   َ ٌَْبُسُط الّرِ ٌَْكؤَنَّ َّللاَّ َشاُء لوله تعالى:}َوأَْصبََح الَِّذٌَن تََمنَّْوا َمَكانَهُ بِاأْلَْمِس ٌَمُولُوَن َو
[، أي:" وصار الذٌن تمنوا حاله باألمس ٌمولون متوجعٌن 1َٕوٌَْمِدُر{ ]المصص : ِمْن ِعبَاِدِه 

ع الرزق لمن ٌشاء من عباده، وٌضٌِّك  ومعتبرٌن وخابفٌن من ولوع العذاب بهم: إن هللا ٌوّسِ
 .(ٔ)على َمن ٌشاء منهم"

ن لما وأصبح الذٌن تمنوا مكان لارون وموضعه من الدنٌا باألمس، ٌمولو لال الطبري:" 
عاٌنوا ما أحل هللا به من نممته: ألم ترٌا هذا أن هللا ٌبسط الرزق لمن ٌشاء من عباده، فٌوسع 
علٌه، ال لفضل منزلته عنده، وال لكرامته علٌه، كما كان بسط من ذلن لمارون، ال لفضله وال 
ه لكرامته علٌه، وٌضٌك على من ٌشاء من خلمه ذلن، وٌمتر علٌه، ال لهوانه، وال لسخط

 .(ٕ)عمله"
ًَ لَاُروُن إِنَّهُ  لال ابن كثٌر:"  ٌَْت لَنَا ِمثَْل َما أُوتِ أي : الذٌن لما رأوه فً زٌنته لالوا } ٌَا لَ

ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء ِمْن  َ ٌَْبُسُط الّرِ ٌَْكؤَنَّ َّللاَّ لَذُو َحّظٍ َعِظٌٍم { ، فلما خسؾ به أصبحوا ٌمولون : } َو
هللا عن صاحبه وعن عباده; فإن هللا ٌعطً ِعبَاِدِه َوٌَْمِدُر{، أي : لٌس المال بداّل على رضا 

وٌمنع ، وٌضٌك وٌوسع ، وٌخفض وٌرفع ، وله الحكمة التامة والحجة البالؽة. وهذا كما فً 
إن هللا لسم بٌنكم أخبللكم ، كما لسم أرزالكم وإن هللا ٌعطً »الحدٌث المرفوع عن ابن مسعود : 

 .(ٗ)"(ٖ)«ال من ٌحبالمال من ٌحب ، ومن ال ٌحب ، وال ٌعطً اإلٌمان إ
{]المصص :  ٌَْكؤَنَّ  [، على وجوه:1ٕولد اختلؾ أهل العلم فً معنى لوله تعالى: }َو

على حذؾ  «أن»، ودلَّ فتح «وٌن»، ولكن ُخفّفت فمٌل : «وٌلن اعلم أن»أحدها: أن معناها : 
 .(ٙ)، والزجاج وضعفاه(٘). حكاه الطبري«اعلم»

وٌلن اعلم أنه ال »إن معناها:  -وهذا ؼلط عظٌم  -ولال بعض النحوٌٌن  لال الزجاج:" 
، فحذؾ البلم فبمٌت وٌن وحذؾ أعلم أنه ال ٌفلح الكافرون، وهذا خطؤ من ؼٌر «ٌفلح الكافرون

جهة، لو كان كما لال لكانت أن مكسورة كما تمول: وٌلن إنه لد كان كذا وكذا، ومن جهة أخرى 
فمالوا: وٌلن " إنه ال ٌفلح الكافرون "، ومن جهة أخرى أنه حذؾ  وم بهذاأن ٌمال لمن خاطب الم

 .(2)البلم من وٌل"
لال ابن كثٌر:" وهذا المول ضعَّفه ابن جرٌر
، والظاهر أنه لوي ، وال ٌشكل على ذلن (1)

ذلن إال كتابتها فً المصاحؾ متصلة "وٌكؤن". والكتابة أمر وضعً اصطبلحً ، والمرجع إلى 
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 .(ٔ)العربً ، وهللا أعلماللفظ 
 .(ٕ)، أي : ألم تر أن. لاله لتادة«وٌكؤن»الثانً: معناها : 
 .(ٖ). رواه معمر عن لتادة«أو ال ٌعلم أن هللا ؟»الثالث: 
  .(2)، وأبو عبٌدة(ٙ)، والفراء(٘)، والكسابً(ٗ)لاله لتادة .معناها: ألم ترالرابع : 

 .(1)"عن لتادة: "}وٌكؤنه{، لال: ألم تر أنه
 .(5)"وفً رواٌة:" أو ال ٌرى أنه ال ٌفلح الكافرون

لوله: }وٌكؤن هللا{ فً كبلم العرب تمرٌر. كمول الرجل: أما ترى إلى صنع  لال الفراء:"
 :(ٓٔ)هللا. وأنشدنً

 وٌكؤن من ٌكن له نشب ٌح ... بب ومن ٌفتمر ٌعش عٌش ضر
تمول لزوجها: أٌن ابنن  لال الفراء: وأخبرنً شٌخ من أهل البصرة لال: سمعت أعرابٌة

 .(ٔٔ)وٌلن؟ فمال: وٌكؤنه وراء البٌت. معناه: أما ترٌنه وراء البٌت"
َ »الخامس :   .(ٖٔ)، وبه لال مماتل(ٕٔ)بلؽة حمٌر ، لاله الضحان« َولِكنَّ َّللاَّ
 . (ٗٔ). وهذا لول ٌحٌى بن سبلم«أن هللا»معناها:  السادس:

بمعنى  «كؤن»للتعجب أو للتنبٌه ، و «وي»، ففصلها وجعل حرؾ «وي كؤن»السابع: معناها 
، واختاره (1ٔ)، والطبري(2ٔ)، وحكاه الفراء(ٙٔ)وسٌبوٌه، (٘ٔ). وهذا مذهب خلٌل«أظن وأحسب»

 .(5ٔ)الزجاج
فهذا وجه مستمٌم. ولم تكتبها العرب منفصلة، ولو كانت على هذا لكتبوها  لال الفراء:" 

منفصلة. ولد ٌجوز أن تكون كثر بها الكبلم فوصلت بما لٌست منه كما اجتمعت العرب على 
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، لال: وكذا رأٌتها فً مصحؾ عبد هللا. وهً فً مصاحفنا (ٔ)«ٌا بنإم« »ٌا بن أم»كتاب 
 .(ٕ)أٌضا"
ول الصحٌح فً هذا ما ذكره سٌبوٌه عن الخلٌل وٌونس، لال سؤلت لال الزجاج:" والم 

وأن الموم تنبهوا فمالوا: وي، متندمٌن على «. كؤن»مفصولة من « وي»عنها الخلٌل فزعم أنها 
، كما تعاتب الرجل «وي»ما سلؾ منهم، وكل من تندم أو ندم فإظهار تندمه وندامته أن ٌمول: 

لصدت مكروهً، فحمٌمة الولؾ علٌها: وي، وهو أجود فً  على ما سلؾ منه فمول: وي، كؤنن
 :(ٖ)الكبلم، ومعناه: التنبٌه والتندم. لال الشاعر

 َسؤلَتَانً الطَّبلق أْن َرأتَانً... لَّل َمالً ، ولَْد جبْتَُمانً بِنُكر
ٌْكؤْن َمْن ٌُكن له نََشب ٌُْح... بَْب ومن ٌَْفتمر ٌَعش َعٌَش ُضرّ   َو

 الخلٌل، وهو مشاكل لما جاء فً التفسٌر، ألن لولفهذا تفسٌر 
 .(ٗ)المفسرٌن هو تنبٌه"

، وهً كلمة تنبه على الخطؤ وتندم. « كؤن»مفصولة عن « وى» لال الزمخشري:" 
ومعناه: أن الموم لد تنبهوا على خطبهم فً تمنٌهم ولولهم ٌا لٌت لنا مثل ما أوتً لارون وتندموا 

كافرون أى: ما أشبه الحال بؤن الكافرٌن ال ٌنالون الفبلح، وهو مذهب ثم لالوا وٌكؤنه ال ٌفلح ال
 .(٘)الخلٌل وسٌبوٌه"

وأولى األلوال فً ذلن بالصحة: المول الذي ذكرنا عن لتادة، من أن لال الطبري : "
 .(ٙ)"«ألم تعلم»،«ألم تر»معناه: 
دار فؤتمنى أن عن حصٌن ابن أبً الجمٌل:" لال رجل للحسن: ٌا أبا سعٌد إنً أرى ال 

تكون لً، والجارٌة فؤتمناها، فمال له الحسن: فبل تفعل، فإن هللا تبارن وتعالى ٌمول: }ٌبسط 
 .(2)الرزق لمن ٌشاء من عباده وٌمدر{"

لال الحارث بن السابب: "سمعت الحسن ٌمول: إن هللا ٌبسط الرزق لمن ٌشاء من عباده  
 .(1)وٌمدر، لال: ٌخٌر له"

 .(5)ٌنظر له فإن كان الؽنى خٌرا له أؼناه، وإن كان الفمر خٌرا له أفمره" ولال الحسن:" 
لوله:"}ٌبسط الرزق لمن ٌشاء من عباده وٌمدر{، لال: ٌمدر: ٌمل، وكذلن وعن ابن زٌد،  

 .(ٔ)كذلن"« ٌمدر»كل شًء فً المرآن 
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ٌْنَا لََخَسَؾ بِنَا{ ]المص  ُ َعلَ [، أي:" لوال أن هللا منَّ 1ٕص : لوله تعالى:}لَْواَل أَْن َمنَّ َّللاَّ
 .(ٕ)علٌنا فلم ٌعالبنا على ما للنا لَخسؾ بنا كما فعل بمارون"

ٌمول: لوال أن تفضل علٌنا، فصرؾ عنا ما كنا نتمناه باألمس }لخسؾ  لال الطبري:" 
 .(ٖ)بنا{"

ألنا لال ابن كثٌر:" أي : لوال لُطؾ هللا بنا وإحسانه إلٌنا لخسؾ بنا ، كما خسؾ به ،  
 .(ٗ)َودْدنا أن نكون مثله"

ٌَْكؤَنَّهُ اَل ٌُْفِلُح اْلَكافُِروَن{ ]المصص :   [، أي:" ألم تعلم أنه ال ٌفلح 1ٕلوله تعالى:}َو
  .(٘)الكافرون، ال فً الدنٌا وال فً اآلخرة؟"

ً لال ابن كثٌر:" ٌعنون : أنه كان كافًرا ، وال ٌفلح الكافر عند هللا ، ال فً الدنٌا وال ف 
 .(ٙ)اآلخرة"

 [:1ٕ-25فوابد اآلٌات:]
 بٌان أن الفتنة أسرع إلى للوب المادٌٌن أبناء الدنٌا والعٌاذ باهلل تعالى. -ٔ
النهً عن الفخر والخٌبلء واالستطالة، فالفخر: التمدح بالخصال، والخٌبلء: الكبر، -ٕ

 بٌنهم.واالستطالة على الخلك والتعدي والترفع علٌهم واحتمارهم والولٌعة 
روي عن نوفل بن مساحك لال : "رأٌت شابًّا فً مسجد نجران ، فجعلت أنظر إلٌه  

وأتعجب من طوله وتمامه وجماله ، فمال : ما لن تنظر إلً ؟ فملت : أعجب من جمالن وكمالن. 
فمال : إن هللا لٌعجب منً. لال : فما زال ٌنمص وٌنمص حتى صار بطول الشبر ، فؤخذه بعض 

 .(2)"كمه وذهبلرابته فً 
 بٌان مولؾ أهل العلم الدٌنً وأنهم رشَّد، أي حكماء ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر. -ٕ
 بٌان أن البؽً ٌإخذ به البؽاة فً الدنٌا وٌعذبون به فً اآلخرة. -ٖ
بٌان أن وجود اإلٌمان خٌر من عدمه وإن لل وأن ذا اإلٌمان ألر على التوبة ممن ال إٌمان  -ٗ
 له.
 
 لمرآنا

ا فًِ اْْلَْرِض َواَل فََساًدا َواْلعَالِبَةُ ِلْلمُ  ({ 4ٖتَِّمٌَن )}تِْلَن الدَّاُر اآْلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللَِّذٌَن اَل ٌُِرٌُدوَن ُعلُوًّ
 [4ٖ]المصص : 
 التفسٌر: 

تلن الدار اآلخرة نجعل نعٌمها للذٌن ال ٌرٌدون تكبًرا عن الحك فً األرض وال فساًدا فٌها. 
 لمن اتمى عذاب هللا وعمل الطاعات، وترن المحرمات. -وهً الجنة-والعالبة المحمودة 

ا فًِ اأْلَْرِض َواَل فََساًدا{   لوله تعالى:}تِْلَن الدَّاُر اآْلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللَِّذٌَن اَل ٌُِرٌُدوَن ُعلُوًّ
ون تكبًرا عن الحك فً [، أي:" تلن الدار اآلخرة نجعل نعٌمها للذٌن ال ٌرٌد1ٖ]المصص : 

 .(1)األرض وال فساًدا فٌها"
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تلن الدار اآلخرة نجعل نعٌمها للذٌن ال ٌرٌدون تكبرا عن الحك  لال الطبري: ٌمول: " 
 .(ٔ)فً األرض وتجبرا عنه وال ظلم الناس بؽٌر حك، وعمبل بمعاصً هللا فٌها"

}تلن{، تعظٌم لها وتفخٌم لشؤنها، ٌعنى: تلن التً سمعت بذكرها  لال الزمخشري:" 
وبلؽن وصفها، لم ٌعلك الموعد بترن العلو والفساد، ولكن بترن إرادتهما ومٌل الملوب إلٌهما، 

 .(ٕ)[، فعلك الوعٌد بالركون"ٖٔٔكما لال: }َواَل تَْرَكنُوا إِلَى الَِّذٌَن َظلَُموا{ ]هود : 
معنى :}ال ٌرٌدون{ كناٌة عن: ال ٌفعلون، ألن من ال ٌرٌد الفعل ال  لال ابن عاشور:" 

ٌفعله إال مكرها، والعلو: التكبر عن الحك وعلى الخلك، والطؽٌان فً األعمال، والفساد: ضد 
 .(ٖ)الصبلح، وهو كل فعل مذموم فً الشرٌعة أو لدى أهل العمول الراجحة"

ٌرٌدون علوا فً األرض، عند سبلطٌنها نجعل الدار اآلخرة للذٌن ال لال عكرمة:"  
 .(ٗ)وملوكها"
 .(٘)عن عكرمة لوله: "}الدار اآلخرة{، ٌمول: الجنة" 
 .(ٙ)عن أبً مالن لوله: "}تلن{، ٌعنً: الجنة" 
 .(2)ابن جبٌر:"}للذٌن ال ٌرٌدون علوا فً األرض{، لال: بؽٌا"عن  
 .(1)مسلم البطٌن : "العلو: التكبر بؽٌر حك"لال  
 .(5)الحسن، }ال ٌرٌدون علوا فً األرض{، لال: الشرؾ والعز، عند ذوي سلطانهم"عن  
 .(5)سلطانهم"
لال معاوٌة بن األسود:" لم ٌنازعوا أهلها فً عزها التجبر والتكبر ولم ٌجزعوا من  
 .(ٓٔ)ذلها"

لال علً بن أبً طالب: "إن الرجل لٌحب أن ٌكون شسع نعله أفضل من شسع صاحبه  
ن الدار اآلخرة نجعلها للذٌن ال ٌرٌدون علوا فً األرض وال فسادا فٌدخل فً هذه اآلٌة: }تل

 .(ٔٔ)والعالبة للمتمٌن{"
 .(ٕٔ)وعن الفضٌل أنه لرأها ثم لال. "ذهبت األمانى هاهنا" 
أي: أمانً الذٌن ٌزعمون أنه ال ٌضر مع  :"-شارحا لول الفضٌل-لال ابن عاشور 

 :(ٖٔ)ب، وهذا لول المرجبة، لال لابلهماإلٌمان شًء وأن المإمنٌن كلهم ناجون من العما
 كن مسلما ومن الذنوب فبل تخؾ ... حاشا المهٌمن أن ٌري تنكٌدا

 .(ٔ)لو شاء أن ٌصلٌن نار جهنم ... ما كان ألهم للبن التوحٌدا"
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 .(ٕ)عن الضحان: "}ال ٌرٌدون علوا فً األرض{، ٌمول: ظلماء" 
}وال فسادا{، لال: الفساد اآلخذ ، (ٖ)الحك"ولال مسلم البطٌن: "االعتداء فً األرض بؽٌر  
 .(ٗ)بؽٌر حك"
 .(٘)عن عكرمة:"}وال فسادا{، ال ٌعملون بمعاصً هللا" 
 -وهً الجنة-[، أي:" والعالبة المحمودة 1ٖلوله تعالى:}َواْلعَالِبَةُ ِلْلُمتَِّمٌَن{ ]المصص :  

 .(ٙ)لمن اتمى عذاب هللا وعمل الطاعات، وترن المحرمات"
 .(2)والجنة للمتمٌن، وهم الذٌن اتموا معاصً هللا، وأدوا فرابضه" لطبري:ٌمول:"لال ا 
 .(1)العالبة: الجنة" لال عكرمة:" 

 .(5)لال لتادة:" أي: الجنة للمتمٌن"
 .(ٓٔ)لال دمحم بن إسحاق: "}للمتمٌن{، أي: لمن أطاعنً وأطاع رسولً" 
 

 المرآن
ٌٌْر  ِمْنَها َوَمْن َجاَء بِالسٌَِّّبَِة فاََل ٌُْجَزى الَِّذٌَن َعِملُوا السٌَِّّبَاِت إِالَّ َما َكانُوا }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َخ

 [4ٗ({ ]المصص : 4ٌَْٗعَملُوَن )
 التفسٌر: 

من جاء ٌوم المٌامة بإخبلص التوحٌد هلل وباألعمال الصالحة َوْفك ما شرع هللا، فله أجر عظٌم 
الجنة والنعٌم الدابم، ومن جاء باألعمال السٌبة، فبل ٌُْجزى الذٌن  خٌر من ذلن، وذلن الخٌر هو

 عملوا السٌبات على أعمالهم إال بما كانوا ٌعملون.
ٌٌْر ِمْنَها{ ]المصص :   [، أي:" من جاء ٌوم المٌامة 1ٗلوله تعالى:}َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َخ

ا شرع هللا، فله أجر عظٌم خٌر من ذلن، وذلن بإخبلص التوحٌد هلل وباألعمال الصالحة َوْفك م
 .(ٔٔ)الخٌر هو الجنة والنعٌم الدابم"

من جاء هللا ٌوم المٌامة بإخبلص التوحٌد، فله خٌر، وذلن الخٌر  لال الطبري: ٌمول: " 
 .(ٕٔ)هو الجنة والنعٌم الدابم"

 .(ٖٔ)عن سعٌد بن جبٌر لوله: "}فله خٌر منها{، ٌمول: ثوابه من تلن الحسنة" 
له منها  . وفً رواٌة:"(ٔ)عن ابن عباس، لوله: "}فله خٌر منها{، لال: خٌر ثواب" 
 .(ٖ)وروي عن الحسن، ومجاهد، ولتادة، نحو ذلن .(ٕ)خٌر"
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 .(ٗ)أي: له منها حظ خٌر، والحسنة: اإلخبلص" لال لتادة:" 
هً من »من الحسنات؟ لال: « ال إله إال هللا»عن أبً ذر لال: "للت: ٌا رسول هللا،  

 .(٘)«"أحسن الحسنات
. وروي عن ابن عباس (ٙ)عن عبد هللا، لوله: "}من جاء بالحسنة{، لال: ال إله إال هللا" 

وأبً هرٌرة وعلً بن الحسٌن وسعٌد بن جبٌر والحسن وعطاء ومجاهد وأبً صالح ذكوان 
نحو  وعكرمة ودمحم بن كعب المرظً والنخعً، والضحان والزهري ولتادة، وزٌد بن أسلم

 .(2)ذلن
ولال ابن عبد هللا الجدلً: "دخلت على علً بن أبً طالب رضً هللا عنه، فمال: ٌا أبا  

عبد هللا، أال أحدثن بالحسنة التً من جاء بها أدخله هللا الجنة وفعل به وفعل به، للت: بلى، ٌا 
 .(1)أمٌر المإمنٌن، لال: الحسنة حبنا"

بَِة فبََل ٌُْجَزى الَِّذٌَن َعِملُوا السٌَِّّبَاِت إاِلَّ َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ لوله تعالى:}َوَمْن َجاَء بِالسٌَِّّ  
[، أي:" ومن جاء باألعمال السٌبة، فبل ٌُْجزى الذٌن عملوا السٌبات على أعمالهم 1ٗ]المصص : 

 .(5)إال بما كانوا ٌعملون"
ومن جاء بالسٌبة، وهى الشرن باهلل، فبل ٌثاب الذٌن عملوا  لال الطبري: ٌمول: " 

 .(ٓٔ)السٌبات على أعمالهم السٌبة إال جزاء ما كانوا ٌعملون"
}إال ما كانوا ٌعملون{: إال مثل ما كانوا ٌعملون، وهذا من فضله  لال الزمخشري:" 

ر أمثالها وبسبعمابة، العظٌم وكرمه الواسع أن ال ٌجزى السٌبة إال بمثلها، وٌجزى الحسنة بعش
 .(ٔٔ)وهو معنى لوله فله خٌر منها"

 .(ٕٔ)السٌبة: الشرن" لال لتادة:" 
من جاء بالسٌبة فجزاإها سٌبة مثلها من جمٌع الذنوب وذلن عند الحساب  لال السدي:" 

إذا حوسب ألمً بدل كل حسنة عشر سٌبات، فإن بمٌت حسنة واحدة أضعفت له وأدخل بها الجنة 
سٌباته عند المماصة إذا ألمٌت عشرا بحسنة أكثر من حسناته فزادت سٌبة واحدة كان وإن كانت 

 .(ٖٔ)جزاإه النار إال أن ٌعفو هللا عنه"
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وروي عن ابن مسعود  .(ٔ)ومن جاء بالسٌبة{، لال: الشرن"عن ابن عباس، لوله: "} 
والنخعً وأبً وأبً هرٌرة وأنس بن مالن وأبً وابل وعطاء والحسن وسعٌد بن جبٌر وعكرمة 
 .(ٕ)صالح والزهري وزٌد بن أسلم ودمحم بن كعب والسدي ولتادة والضحان مثل ذلن

وروي عن دمحم بن عتبة الكندي لال: "دخلت على علً ابن أبً طالب فمال: ٌا أبا عبد  
هللا، أال أحدثن بالسٌبة التً من جاء بها أكبه هللا على وجهه فً النار، ولم ٌمبل منه معها عمل 

 .(ٖ)لت: بلى، ٌا أمٌر المإمنٌن لال: السٌبة: بؽضنا"ل
 [:1ٗ-1ٖفوابد اآلٌتٌن:]

 حرمة التكبر واالستطالة على الناس، والعمل بالمعاصً، وأنه الفساد فً األرض. -ٔ
 بٌان فضل هللا ورحمته وعدله بٌن عباده بمضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السٌبات. -ٕ
 ألهل اإلٌمان والتموى.العالبة الحسنى وهً الجنة  -ٖ
 

 المرآن
ٌَْن اْلمُْرآَن لََرادَُّن إِلَى َمعَاٍد لُْل َربًِّ أَْعلَُم َمْن َجاَء بِاْلُهَدى َوَمْن ُهَو فًِ َضاَلٍل  }إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَ

 [ 4٘({ ]المصص : 4ُ٘مبٌٍِن )
 التفسٌر:

ه والتمسُّن به، لمرجعن إلى المرآن، وفرض علٌن تبلٌؽ -أٌها الرسول-إن الذي أنزل علٌن 
لهإالء المشركٌن: ربً أعلم َمن  -أٌها الرسول-، لل « مكة»الموضع الذي خرجت منه، وهو 

 جاء بالهدى، ومن هو فً ذهاٍب واضحٍ عن الحك.
 سبب النزول:
لما خرج النبً ملسو هيلع هللا ىلص من مكة فبلػ الجحفة اشتاق إلى مكة، فؤنزل هللا تبارن  لال الضحان:" 

 .(ٗ)وتعالى علٌه المرآن: }لرادن إلى معاد{، إلى مكة"
ٌَْن اْلمُْرآَن لََرادَُّن إِلَى َمعَاٍد{ ]المصص :   [، أي:" إن 1٘لوله تعالى:}إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَ

المرآن، وفرض علٌن تبلٌؽه والتمسُّن به، لمرجعن إلى الموضع  -ها الرسولأٌ-الذي أنزل علٌن 
 .(٘)«"مكة»الذي خرجت منه، وهو 

إن الذي أنزل علٌن ٌا دمحم المرآن لرادن إلى عادتن من الموت، أو  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٙ)إلى عادتن حٌث ولدت"

أنزله علٌن وألزمن، وفرض علٌن العمل «: فرض علٌن المرآن:»معنى  لال الزجاج:" 
بما ٌوجبه المرآن، لرادن إلى مكانن بمكة، ولٌل إلى معاد إلى مكانن فً الجنة، وأكثر التفسٌر 

 .(2)لباعثن، وعلى هذا كبلم الناس: اذكر المعاد. أي: اذكر مبعثن فً اآلخرة"
أي: أوجب علٌن تبلوته وتبلٌؽه والعمل بما }فرض علٌن المرآن{،  لال الزمخشري:" 

فٌه، ٌعنى: أن الذي حملن صعوبة هذا التكلٌؾ لمثٌبن علٌها ثوابا ال ٌحٌط به الوصؾ، 
و}لرادن{ بعد الموت }إلى معاد{، أى: معاد لٌس لؽٌرن من البشر وتنكٌر المعاد لذلن: ولٌل: 

جه تنكٌره أنها كانت فً ذلن الٌوم معادا المراد به مكة: ووجهه أن ٌراد رده إلٌها ٌوم الفتح: وو
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له شؤن، ومرجعا له اعتداد، لؽلبة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علٌها، ولهره ألهلها، ولظهور عز اإلسبلم 
وأهله وذل الشرن وحزبه. والسورة مكٌة، فكؤن هللا وعده وهو بمكة فً أذى وؼلبة من أهلها: 

 .(ٔ)اهرا ظافرا"أنه ٌهاجر به منها، وٌعٌده إلٌها ظ
 . (ٕ)عن مجاهد، لوله: "}إن الذي فرض علٌن المرآن{: أعطاكه" 

 .(ٖ)الذي أعطان المرآن" ولال مجاهد:"
ولال السدي: "لال أبو سعٌد  .(ٗ)لال ابن عباس: لرادن إلى الجنة ثم سابلن عن المرآن" 

 .(٘)الخدري مثلها"
وروي عن أبً سعٌد الخدري  .(ٙ)عن ابن عباس:"}لرادن إلى معاد{، لال: الموت" 

 .(2)وسعٌد بن جبٌر وعكرمة ومجاهد مثل ذلن
 .(1)وعن ابن عباس، لوله: "}لرادن إلى معاد{، لال: إلى ٌوم المٌامة" 
 .(5)لرادن إلى معاد ٌحٌٌن ٌوم المٌامة" لال مجاهد:" 
كان الحسن ٌمول: إي وهللا إن له لمٌعادا ٌبعثه هللا ٌوم المٌامة ثم ٌدخله  لال لتادة:" 
 .(ٓٔ)الجنة"
إن الذي فرض علٌن المرآن لرادن إلى معاد{، لال: إلى معدنن وعن ابن عباس، لوله:"} 
نحو  -فً إحدى الرواٌات -وروي عن أبً سعٌد الخدري وأبى مالن ومجاهد .(ٔٔ)من الجنة"

 .(ٕٔ)ذلن
وروي عن ابن . (ٖٔ)د، لوله: "}لرادن إلى معاد{، لال: إلى مولدن بمكة"عن مجاهو 

 .(ٗٔ)عباس وٌحٌى بن الجزار، وسعٌد بن جبٌر وعطٌة، والضحان نحو ذلن
 .(٘ٔ)}لرادن إلى معاد{، إلى مكة"عن الضحان:" 
وعن حرٌز، عن نعٌم المارئ سمعه ٌمول: "}إن الذي فرض علٌن المرآن لرادن إلى  

 .(ٙٔ)رادن إلى بٌت الممدس"معاد{، لال: 
 .(ٔ)وعن لتادة فً لوله: "}لرادن إلى معاد{، لال: هذه مما كان ابن عباس ٌكتمها" 
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[، 1٘لوله تعالى:}لُْل َربًِّ أَْعلَُم َمْن َجاَء بِاْلُهَدى َوَمْن ُهَو فًِ َضبَلٍل ُمبٌٍِن{ ]المصص :  
جاء بالهدى، ومن هو فً ذهاٍب واضحٍ  لهإالء المشركٌن: ربً أعلم َمن -أٌها الرسول-أي:" لل 
 . (ٕ)عن الحك"
لل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن: ربً أعلم من جاء بالهدى الذي من سلكه  لال الطبري:" 

نجا، ومن هو فً جور عن لصد السبٌل منا ومنكم. ولوله: }مبٌن{; ٌعنً: أنه ٌبٌن للمفكر الفهم 
 .(ٖ)إذا تؤمله وتدبره، أنه ضبلل وجور عن الهدى"

أي: لل لكفار مكة إذا لالوا إنن لفً ضبلل مبٌن: }ربً أعلم من جاء  لال المرطبً:" 
 .(ٗ)بالهدى ومن هو فً ضبلل مبٌن{، أنا أم أنتم"

 .(٘)لال ابن عباس: "نزل جبرٌل علٌه السبلم على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فمال له: ٌا دمحم لل" 
 .(ٙ)"}المبٌن{: البٌن"عن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا:  
 

 المرآن
ٌَْن اْلِكتَاُب إِالَّ َرْحَمةً ِمْن َربَِّن فاََل تَُكونَنَّ َظِهًٌرا ِلْلَكافِِرٌَن  ({ 4ٙ)}َوَما ُكْنَت تَْرُجو أَْن ٌُْلمَى إِلَ

 [4ٙ]المصص : 
 التفسٌر: 
ل نزول المرآن علٌن، لكن هللا سبحانه وتعالى  -أٌها الرسول-وما كنت  رحمن فؤنزله علٌن، تإّمِ

 فاشكر هلل تعالى على نِعَمه، وال تكوننَّ عونًا ألهل الشرن والضبلل.
ٌَْن اْلِكتَاُب إاِلَّ َرْحَمةً ِمْن َربَِّن{ ]المصص :   [، 1ٙلوله تعالى:}َوَما ُكْنَت تَْرُجو أَْن ٌُْلمَى إِلَ

ل نزول المرآن علٌن، لكن هللا  -أٌها الرسول-أي:" وما كنت  سبحانه وتعالى رحمن فؤنزله تإّمِ
 .(2)علٌن"
ٌمول: فاحمد ربن على ما أنعم به علٌن من رحمته إٌان، بإنزاله علٌن  لال الطبري:" 

هذا الكتاب، ولٌل: إن ذلن من المإخر الذي معناه التمدٌم، وإن معنى البلم: إن الذي فرض علٌن 
 .(1)المرآن، فؤنزله علٌن، وما كنت ترجو أن ٌنزل علٌن، فتكون نبٌا لبل ذلن، لرادن إلى معاد"

 .(ٓٔ)وروي عن ابن عباس مثل ذلن .(5)هللا: الكتاب لال: المرآن" عن الحسن فً لول
[، أي:" فاشكر هلل تعالى على 1ٙلوله تعالى:}فبََل تَُكونَنَّ َظِهًٌرا ِلْلَكافِِرٌَن{ ]المصص :  

 .(ٔٔ)نِعَمه، وال تكوننَّ عونًا ألهل الشرن والضبلل"
 .(ٕٔ)وال تكونن عونا لمن كفر بربن على كفره به" لال الطبري:" 
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 .(ٔ)أي: معٌنا للكافرٌن" لال الزجاج:" 
 .(ٕ)لال الواحدي:" معٌنا لهم على دٌنهم" 
 .(ٖ)أي: عونا لهم ومساعدا" لال المرطبً:" 
صلى هللا  -إلى النبً -عز وجل -وذلن حٌن دعً إلى دٌن آبابه فؤوحى هللا لال مماتل:" 
 .(ٗ)فً ذلن فمال: }فبل تكونن ظهٌرا{، ٌعنً: معٌنا للكافرٌن على دٌنهم" -علٌه وسلم
والنهى عن مظاهرة الكافرٌن ونحو ذلن من باب التهٌٌج ، وهٌهات  لال الزمخشري:" 

 حول ذلن الحمى، ولكنه وارد على ما للت لن من إرادة التهٌٌج أن ترتع همة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(٘)واإللهاب"

 
 المرآن

ٌَْن َواْدُع إِلَى َربَِّن َواَل تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْشرِ  ِ بَْعَد إِْذ أُْنِزلَْت إِلَ ({ 44ِكٌَن )}َواَل ٌَُصدُّنََّن َعْن آٌَاِت َّللاَّ
 [44]المصص : 
 التفسٌر: 
ن هإالء المشركون عن تبلٌػ آٌات ربن وحججه، بعد أن أنزلها إلٌن، وبلِّػ رسالة وال ٌصرفَنَّ 

 ربن، وال تكونن من المشركٌن فً شًء.
ٌَْن{ ]المصص :   ِ بَْعَد إِْذ أُْنِزلَْت إِلَ نََّن َعْن آٌَاِت َّللاَّ [، أي:" وال 12لوله تعالى:}َواَل ٌَُصدُّ

 .(ٙ)ات ربن وحججه، بعد أن أنزلها إلٌن"ٌصرفَنَّن هإالء المشركون عن تبلٌػ آٌ
 .(2)}وال ٌصدنن{ كفار مكة عن إٌمان بالمرآن }بعد إذ أنزلت إلٌن{" لال مماتل:" 
وال ٌصرفنن عن تبلٌػ آٌات هللا وحججه بعد أن أنزلها إلٌن ربن  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(1)ٌا دمحم هإالء المشركون بمولهم: }لوال أوتً مثل ما أوتً موسى{"
ٌعنً: ألوالهم وكذبهم وأذاهم، وال تلتفت نحوهم وامض ألمرن  لال المرطبً:" 
 .(5)وشؤنن"

 .(ٓٔ)عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "}آٌات هللا{، ٌعنً: المرآن"
، من: أصّده، بمعنى: «ٌصدنن»، مجزوم النون. ولرى، ولرئ: «ٌصدنن»ولرا ٌعموب

 .(ٔٔ)صّده، وهً فً لؽة كلب
[، أي:" وبلِّػ رسالة ربن"12إِلَى َربَِّن{ ]المصص : لوله تعالى:}َواْدعُ  

(ٕٔ). 
 .(ٔ)وهو التوحٌد" -عز وجل -}وادع{ الناس إلى معرفة ربن لال مماتل:" 
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 .(ٕ)وادع إلى ربن وبلػ رسالته إلى من أرسلن إلٌه بها" لال الطبري: ٌمول:" 
أي: إلى التوحٌد. وهذا ٌتضمن المهادنة والموادعة. وهذا كله منسوخ  لال المرطبً:" 

بآٌة السٌؾ. وسبب هذه اآلٌة ما كانت لرٌش تدعو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى تعظٌم أوثانهم، وعند ذلن 
 .(ٖ)ألمى الشٌطان فً أمنٌته أمر الؽرانٌك على ما تمدم. وهللا أعلم"

[، أي:" وال تكونن من المشركٌن 12تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]المصص : لوله تعالى:}َواَل  
 .(ٗ)فً شًء"
ٌمول: وال تتركن الدعاء إلى ربن، وتبلٌػ المشركٌن رسالته، فتكون ممن  لال الطبري:" 

 .(٘)فعل فعل المشركٌن بمعصٌته ربه، وخبلفه أمره"
: }وال تكونن من -سبحانه -وحذره، فمال -ملسو هيلع هللا ىلص -ثم أو عز إلى النبً لال مماتل:" 

 .(ٙ)أن ٌتبع دٌنهم" -عز وجل -المشركٌن{، وذلن حٌن دعً إلى دٌن آبابه فحذره هللا
 

 المرآن
ٍء َهاِلٌن إِالَّ  ًْ ِ إِلًَها آَخَر اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو ُكلُّ َش ٌِْه تُْرَجعُوَن }َواَل تَْدُع َمَع َّللاَّ َوْجَههُ لَهُ اْلُحْكُم َوإِلَ

 [44({ ]المصص : 44)
 التفسٌر: 

وال تعبد مع هللا معبوًدا آخر; فبل معبود بحك إال هللا، كل شًء هالن وفاٍن إال وجهه، له الحكم، 
وإلٌه ترجعون من بعد موتكم للحساب والجزاء. وفً هذه اآلٌة إثبات صفة الوجه هلل تعالى كما 

 ٌك بكماله وعظمة جبلله.ٌل
ِ إِلًَها آَخَر{ ]المصص :   [، أي:" وال تعبد مع هللا معبوًدا 11لوله تعالى:}َواَل تَْدُع َمَع َّللاَّ
 .(2)آخر"
 .(1)ٌمول وال تعبد مع هللا تعالى إلها آخر فإنه واحد لٌس معه شرٌن" لال مماتل:" 
الذي له عبادة كل شًء معبودا آخر ٌمول: " وال تعبد ٌا دمحم مع معبودن لال الطبري:  
 .(5)سواه"
 .(ٓٔ)أي: ال تعبد معه ؼٌره" لال المرطبً:" 
أبو مجلز: "كنت، عند عبد هللا بن عمر فسؤله رجل عن الشرن، فمال: أن تجعل مع  لال 

 .(ٔٔ)هللا إلها آخر"
 .(ٕٔ)هللا"[، أي:" فبل معبود بحك إال 11لوله تعالى:}اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو{ ]المصص :  
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 .(ٔ)ٌمول: " ٌمول: ال معبود تصلح له العبادة إال هللا"لال الطبري:  
 .(ٕ)فإنه ال إله إال هو. نفً لكل معبود وإثبات لعبادته" لال المرطبً:" 
 .(ٖ)عن ابن عباس:"}ال إله إال هو{، لال: توحٌد" 
ٍء َهاِلٌن إِالَّ َوْجَههُ{ ]المصص :   ًْ أي:" كل شًء هالن وفاٍن إال  [،11لوله تعالى:}ُكلُّ َش
 .(ٗ)وجهه"
 -بؤنه -هلالج لج -كل شًء من الحٌوان مٌت ثم استثنى نفسه -سبحانه -ٌمول لال مماتل:" 
 .(٘): }إال وجهه{، ٌعنً: إال هو"-هلالج لج -حً دابم ال ٌموت فمال -تعالى
 .(ٙ)ٌمول: " الذي كل شًء هالن إال وجهه"لال الطبري:  
 .(2)معنى }إال وجهه{: إال إٌاه" لال الزجاج:" 
 :(1)لال الفراء:" إال هو، ولال الشاعر 

 أستؽفر هللا ذنبا لست محصٌه ... رب العباد إلٌه الوجه والعمل
 .(5)أي: إلٌه أوجه عملى"

 .(ٓٔ)لال الزمخشري:" الوجه: ٌعبر به عن الذات" 
ٍء َهاِلٌن إاِل   ًْ َوْجَههُ { : إخبار بؤنه الدابم البالً الحً لال ابن كثٌر:" لوله : } ُكلُّ َش

ٌَْها فَاٍن * َوٌَْبمَى َوْجهُ  المٌوم ، الذي تموت الخبلبك وال ٌموت ، كما لال تعالى : } ُكلُّ َمْن َعلَ
[ ، فعبر بالوجه عن الذات ، وهكذا لوله ها  2ٕ،  َٕٙربَِّن ذُو اْلَجبلِل َواإلْكَراِم { ] الرحمن : 

ٍء َهاِلٌن إاِل َوْجَههُ { أي : إال إٌاه.هنا : } ُكلُّ  ًْ  َش
لال رسول هللا »ولد ثبت فً الصحٌح ، من طرٌك أبً سلمة ، عن أبً هرٌرة لال : 

 ملسو هيلع هللا ىلص : "أصدق كلمة لالها شاعر كلمة لبٌد : 
ء َما َخبل هللاَ بَاِطلُ  ًْ  .(ٕٔ)"(ٔٔ)«أال كلُّ َش

 .(ٔ)وجهه{، لال: إال ما أرٌد به وجهه"عن مجاهد، لوله:"}كل شًء هالن إال  
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 .(ٕ)سفٌان:"}شا هالن إال وجهه{، لال: ما أرٌد به وجهه"عن  
 .(ٖ)["2ٕهو كموله: }وٌبمى وجه ربن ذو الجبلل واإلكرام{ ]الرحمن:  لال ٌحٌى:" 
 .(ٗ)كل عمل لؽٌره فهو هالن، إال ما كان له" ولال الكلبً:" 

وهذا المول ال ٌنافً المول األول ، فإن هذا إخبار عن كل األعمال بؤنها  لال ابن كثٌر:"
باطلة إال ما أرٌد بها وجه هللا عز وجل من األعمال الصالحة المطابمة للشرٌعة. والمول األول 
ممتضاه أن كل الذوات فانٌة وهالكة وزابلة إال ذاته  تعالى ، فإنه األول اآلخر الذي هو لبل كل 

 .(٘)كل شًء"شًء وبعد 
 .(ٙ)كل شًء هالن إال ما ابتؽً به وجهه من األعمال الصالحة" لال سفٌان الثوري:" 
أخرج ابن أبً حاتم عن مماتل فً تفسٌر هذه اآلٌة من لول هللا: "}كل شًء هالن إال  

وجهه{، ٌعنً: الحٌوان خاصة من أهل السموات والمبلبكة ومن فً األرض وجمٌع الحٌوان، 
 .(2)سماء واألرض بعد ذلن ال تهلن الجنة والنار وما فٌها وال العرش وال الكرسً"ثم تهلن ال
عن عٌسى المدٌنً، لال: "سمعت علً بن الحسٌن. سؤل كعب األحبار، عن لوله:  

[، من الذٌن استثنى؟ 1ٙ}فََصِعَك َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض إاِلَّ َمْن َشاَء الل{ ]الزمر : 
ل: هم ثبلثة عشر، جبرٌل ومٌكابٌل، وإسرافٌل، وحملة العرش الثمانٌة، وملن الموت، ورب لا

العزة، فٌؤمر ملن الموت فٌمبض فبلنا وفبلنا وحملة العرش حتى ال ٌبمى ؼٌره، فٌمول رب 
ٌَْها فَاٍن) َربَِّن ذُو َوٌَْبمَى َوْجهُ  (ٕٙالعزة، مت ٌا ملن الموت فٌموت، فذلن لوله: }ُكلُّ َمْن َعلَ

ْكَراِم{ ]الرحمن :  [، وذلن لوله: }كل شًء هالن إال وجهه له الحكم وإلٌه 2ٕ-ٕٙاْلَجبَلِل َواإْلِ
 .(1)ترجعون{"

لال أبو الولٌد: "كان ابن عمر إذا أراد أن ٌتعاهد للبه ، ٌؤتً الخربة فٌمؾ على بابها ، 
ٍء َهاِلٌن إِال َوْجَههُ فٌنادي بصوت حزٌن فٌمول : أٌن أهلن ؟ ثم ٌرجع إلى نفسه ف ًْ ٌمول : } ُكلُّ َش

"}(5). 
 .(ٓٔ)"له المضاء النافذ فً الخلك [، أي:"11لوله تعالى:}لَهُ اْلُحْكُم{ ]المصص :  
 .(ٔٔ)ٌعنً: المضاء" لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)ٌمول: له الحكم بٌن خلمه دون ؼٌره، لٌس ألحد ؼٌره معه فٌهم حكم" لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)أي : الملن والتصرؾ ، وال معمب لحكمه " لال ابن كثٌر:"
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ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]المصص :   [، أي:" وإلٌه ترجعون من بعد موتكم 11لوله تعالى:}َوإِلَ
 .(ٔ)للحساب والجزاء"

 .(ٕ)بؤعمالكم" -عز وجل -أحٌاء فً اآلخرة فٌجزٌكم لال مماتل:" 
ٌمول: وإلٌه تردون من بعد مماتكم، فٌمضً بٌنكم بالعدل، فٌجازي  لال الطبري:" 

 .(ٖ)مإمنٌكم جزاءهم، وكفاركم ما وعدهم"
أي : ٌوم معادكم ، فٌجزٌكم بؤعمالكم ، إن كان خٌرا فخٌر ، وإن شرا  لال ابن كثٌر:"

 .(ٗ)فشر "
 .(٘)ٌرجعون إلٌه بعد الحٌاة" لال أبو العالٌة:" 

 [:11-1٘فوابد اآلٌات:]
ٌِْه َوَسلََّم  -ٔ معجزة المرآن فً ولوع الؽٌب بعد اإلخبار به وذلن حٌث عاد الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ

 إلى مكة بعد الخروج منها.
 مشروعٌة المبلٌنة فً الجدال والمناظرة أثناء الدعوة باستعمال أسلوب التشكٌن. -ٕ
 حرمة معاونة الكفار ومناصرتهم ال سٌما ضد المإمنٌن. -ٖ
 وجوب الثبات والصبر على الدعوة حتى نجاحها ببلوؼها الناس واستجابتهم لها. -ٗ
 تمرٌر التوحٌد والبعث والنبوة الدمحمٌة. -٘
فناء كل شًء إال هللا تعالى إال ما ورد الدلٌل بعدم فنابه وُعدَّ منه ثمانٌة نّظمها بعضهم  -ٙ
 :(ٙ)بموله

 والبالون فً حٌز العدمثمانٌة حكم البماء ٌعمها ... من الخلك 
 هً العرش والكرسً نار وجنة ... وعجب وأرواح كذا اللوح والملم

 .(2)فالثمانٌة هذه مستثناة بمعنى أنها ال ٌؤتً علٌها العدم
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 «آخر تفسٌر سورة )المصص(، والحمد هلل وحده»
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «العنكبوت»تفسٌر سورة 

فً ترتٌب المصحؾ، وهً « التاسعة والعشرون»هً السورة «: العنكبوت»سورة 
، ولبل (ٔ)«الروم»السورة الخامسة والثمانون فً ترتٌب نزول سور المرآن، نزلت بعد سورة 

سورة اإلسراء، فً أواخر سنة إحدى لبل الهجرة، وعدد آٌاتها تسع وستون، باالتفاق، وكلماتها 
({ ٔتسعون، المختلؾ فٌها ثبلث: }الم )تسعمابة وثمانون، وحروفها أربعة آالؾ ومابة وخمس و

ٌن{ ]العنكبوت : 5ٕ[، }َوتَْمَطعُوَن السَّبٌَِل{ ]العنكبوت : ٔ]العنكبوت :  [، ٘ٙ[، }ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ
 . (ٕ)[ٕٓ، على الراء آٌة واحدة }لَِدٌٌر{ ]العنكبوت : «نمر»وفواصل آٌاتها 

 :أسماء السورة 
  :ًالعنكبوتسورة »اسمها التولٌف:» 

فٌها، حٌث ضرب هللا سبحانه « العنكبوت»; لورود اسم «سورة العنكبوت»سمٌت 
وتعالى مثبلً لآللهة المزعومة بالعنكبوب واألصنام المنحوتة، لال تعالى: }َمثَُل الَِّذٌَن اتََّخذُوا 

ٌْتًا َوإِ  ِ أَْوِلٌَاَء َكَمثَِل اْلعَْنَكبُوِت اتََّخَذْت بَ ٌُْت اْلعَْنَكبُوِت لَْو َكانُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ نَّ أَْوَهَن اْلبٌُُوِت لَبَ
 . (ٖ) [ٌَْٙٗعلَُموَن{ ]العنكبوت: 

عن عكرمة:" جاء جبرٌل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فحنى ظهر األسود بن عبد ٌؽوث حتى احمولؾ 
فٌته فهو من المستهزبٌن، لال: صدره، فمال: النبً ملسو هيلع هللا ىلص خالً خالً فمال جبرٌل: دعه عنن فمد ك
 . (ٗ)وكانوا ٌمولون سورة البمرة وسورة العنكبوت ٌستهزبون بها"

( أََحِسَب النَّاُس ٔ}الم ) وال ٌعرؾ لهذه السورة اسم ؼٌر هذا االسم، وذكر البعض باسم:
 .(٘)[، دون ذكر أن مطلع السورة هو اسم تسمى بهٕ - ٔ({ ]العنكبوت : ٕ)

  ومدنٌتها:مكٌة السورة 
 فً مكان نزول السورة، ألوال:

، (5)، وعطاء(1)، والحسن(2)، وابن الزبٌر(ٙ)أحدها: أنها نزلت بمكة جمٌعها. وهذا لول ابن عباس
 .(ٕٔ)، ومماتل(ٔٔ)، وجابر بن زٌد(ٓٔ)، ولتادة(5)وعطاء

 .(ٕ)، ولتادة(ٔ)وهذا أحد لولً ابن عباسالثانً: أنها مدنٌة كلها، 
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ٌَْن اْلمُْرآَن لََرادَُّن إِلَى أنها مكٌة كلها ؼٌر الثالث:  آٌة منها، وهً لوله تعالى: }إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَ
[، فإنها نزلت علٌه وهو بالجحفة فً ولت خروجه للهجرة. وهذا لول ابن 1َ٘معَاد{ ]المصص : 

 .(ٖ)عباس أٌضا
 .(ٗ)بن سبلمة نزلت من أولها إلى رأس العشر بمكة، وبالٌها بالمدٌنة. لاله هبة هللاالرابع: 

، (٘). وهذا مروي عن ابن عباسالخامس: نزلت من أولها إلى رأس العشر بالمدٌنة، وبالٌها بمكة
 .(1)، وحكاه ابن الجوزي(2)، والشعبً(ٙ)ولتادة

. وهذا مروي عن علً بن ابً -ملسو هيلع هللا ىلص -نزلت بٌن مكة والمدٌنة فً طرٌمه حٌن هاجرالسادس: أنها 
 .(ٓٔ)وحكاه مماتل، (5)طالب
 .(ٔٔ)وعن علً أنه لال: نزلت بٌن مكة والمدٌنة. وهذه رواٌة ؼرٌبة" لال السمعانً:" 
 .(ٕٔ)لال الفٌروزآبادي: " السورة مكٌة إجماعا" 
 .(ٖٔ)هً مكٌة كلها فً لول الجمهور" لال ابن عاشور:" 

 المصص»مع سورة « العنكبوت»مناسبة سورة:» 
 لبلها من النواحً اآلتٌة:تظهر مناسبة هذه السورة لما 

إنه ذكر فى السورة السالفة استعبلء فرعون وجبروته، وجعله أهلها شٌعا، وافتتح هذه  -ٔ
السورة بذكر المإمنٌن الذٌن فتنهم المشركون، وعذبوهم على اإلٌمان، دون ما عذب به 
 فرعون بنى إسرابٌل تسلٌة لهم بما ولع لمن لبلهم، وحثا لهم على الصبر، كما لال:

 [.ٖ}َولَمَْد فَتَنَّا الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهم{ ]العنكبوت : 
ذكر فى السورة السابمة نجاة موسى من فرعون وهربه منه ثم عوده إلى مصر رسوال  -ٕ

نبٌا، ثم ظفره من بعد بؽرق فرعون ولومه ونصره علٌهم نصرا مإزرا، وذكر هنا 
 من لومه. نجاة نوح علٌه السبلم وأصحاب السفٌنة وإؼراق من كذبه

نعى هنان على عبدة األصنام واألوثان، وذكر أنه ٌفضحهم ٌوم المٌامة على رءوس  -ٖ
 وهنا نعى علٌهم أٌضا وبٌن أنهم فى ضعفهم كضعؾ بٌت العنكبوت. -األشهاد

 هنان لص لصص لارون وفرعون، وهنا ذكرهما أٌضا، وبٌن عالبة أعمالهما. -ٗ
ٌَْن ذكر هنان فى الخاتمة اإلشارة إلى هجرة النب -٘ ً ملسو هيلع هللا ىلص فى لوله: }إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَ

[، وفى خاتمة هذه أشار إلى هجرة المإمنٌن 1٘اْلمُْرآَن لََرادَُّن إِلَى َمعَاد{ ]المصص : 
 .(ٔ)[ٙ٘بموله: }ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن آَمنُوا إِنَّ أَْرِضً َواِسعَةٌ { ]العنكبوت : 
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 أؼراض السورة ومماصدها 
مماصد سورة العنكبوت على الجملة هً: الحث على االجتهاد فً األمر بالمعروؾ 
والنهً عن المنكر. والدعاء إلى هللا تعالى وحده، من ؼٌر تعرٌج على ؼٌره سبحانه أصبلً; 
ض  ج، مثل العنكبوت; فإن ذلن َمثَُل كل من عرجَّ عنه سبحانه، وتعوَّ لببل ٌكون مثل المعّرِ

 .رة ضعؾ الكافرٌن، ولوة المإمنٌن، ولد ظهر سر تسمٌتها بالعنكبوتعوضاً منه، فهً سو
والمحور الربٌس الذي تدور حوله السورة هو محور اإلٌمان وسٌاق السورة ٌمضً 

 :حول ذلن المحور لٌمرر ثبلثة مماصد
األول: حمٌمة اإلٌمان، وسنة االبتبلء والفتنة، ومصٌر المإمنٌن والمنافمٌن والكافرٌن، ثم 

 .ة التبعة، فبل ٌحمل أحد عن أحد شٌباً ٌوم المٌامةفردٌ
الثانً: عرض لصص األنبٌاء السابمٌن، وما تصوره من فتن وعمبات فً طرٌك الدعوات 
والدعاة، والتهوٌن من شؤنها فً النهاٌة حٌن تماس إلى لوة هللا. وبٌان أن الحك الكامن فً 

 .واألرض. وكله من عند هللا دعوة الرسل، هو ذاته الحك الكامن فً خلك السماوات
الثالث: النهً عن مجادلة أهل الكتاب إال بالتً هً أحسن، إال الذٌن ظلموا منهم. وبٌان 
وحدة الدٌن كله، واتحاده مع دٌن اإلسبلم آخر األدٌان، الذي ٌجحد به الكافرون، وٌجادل فٌه 

ً هللا المهدٌٌن إلى المشركون. وختم السورة بالتثبٌت والبشرى والطمؤنٌنة للمجاهدٌن ف
 .سبله

 :أما مماصد السورة على وجه التفصٌل، فهً تسٌر وفك التالً
تثبٌت المسلمٌن الذٌن فتنهم المشركون، وصدوهم عن اإلسبلم، أو عن الهجرة مع من  -ٔ

 .هاجروا
من الفتن التً ذُكرت فً هذه السورة فتنة طول مكث األعداء وتسلطهم على المإمنٌن;  -ٕ

اإلنسان إلى طول مكث أعداء هللا فً األرض، إلى طول مكثهم ٌتمتعون فربما ٌنظر 
بالموة، إلى طول مكثهم وهم الذٌن ٌسٌطرون ممالٌد األمور، وٌسٌرونها وفك الوجهة 
التً تخدم مصالهم وأؼراضهم، فربما ٌحمله ذلن على أن تُزٌن له الدنٌا، وأن ٌصد عن 

فهذه السورة نبهت المإمن الصادق إلى أن سبٌل هللا، ولد ٌفتتن بطول مكث األعداء، 
ُ الَِّذٌَن آَمنُوا  المصد من الفتن تمٌٌز المإمن الصادق من ؼٌر الصادق، }َولٌََْعلََمنَّ َّللاَّ

ُ الَِّذٌَن َصَدلُوا َولٌََْعلََمنَّ اْلَكاِذبٌِن{ َٔٔولٌََْعلََمنَّ اْلُمنَافِِمٌَن{ ]العنكبوت :  [، }فَلٌََْعلََمنَّ َّللاَّ
 .[ٖالعنكبوت : ]
 .وعد هللا بنصر المإمنٌن، وخذل أهل الشرن وأنصارهم من أهل الكتاب -ٖ
 .األمر بمجافاة المشركٌن ومفاصلتهم، واالبتعاد منهم، ولو كانوا أولً لربى -ٗ
وجوب صبر المإمنٌن على أذى المشركٌن، وأن لهم فً سعة األرض ما ٌنجٌهم من  -٘

 .أذى أهل الشرن
 .ً هً أحسن ما عدا الظالمٌن منهم للمسلمٌنمجادلة أهل الكتاب بالت -ٙ
 .أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالثبات على إببلغ المرآن وشرابع اإلسبلم -4
ً من  -4 التؤسً فً ذلن بؤحوال األمم التً جاءتها الرسل، وأن النبً دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌكن بدعا

 .الرسل، بل جاء بمثل ما جاإوا به
ن المرآن الكرٌم منزل من عند هللا; بدلٌل أمٌة من أنزل علٌه صلى هللا االستدالل على أ -4

 .علٌه وسلم. وتذكٌر المشركٌن بنعم هللا علٌهم; لٌملعوا عن عبادة ما سواه
إلزام المشركٌن بإثبات وحدانٌته بؤنهم ٌعترفون بؤنه خالك من فً السماوات ومن فً  -ٓٔ

 .األرض
 .لخلك، وهو أعجب من إعادتهاالستدالل على البعث بالنظر فً بدء ا -ٔٔ
 .إثبات الجزاء على األعمال، وأن كل نفس توفى بما كسبت، وال ٌظلم ربن أحداً  -ٕٔ
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 .توعد المشركٌن بالعذاب الذي ٌؤتٌهم بؽتة، وهم ٌتهكمون باستعجاله -ٖٔ
ضرب المثل التخاذ المشركٌن أولٌاء من دون هللا بمثل، وهو بٌت العنكبوت; ففً هذا  -ٗٔ

من اعتمد على لوة األصنام وحفظها عن العذاب كالعنكبوت،  المثل إشارة إلى أن
اعتمدت على لوة بٌتها الذي ال ٌحتمل مس أدنى الحشرات والرٌاح، وحفظها عن الحر 

 .(ٔ)والبرد. وهذا أتم فً الدعوة إلى التوحٌد الذي هو أعظم مماصد المرآن
 :فضابل السورة 

  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:
من لرأ سورة العنكبوت كان له من األجر »كعب، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبً بن  

 .(ٕ)«عشر حسنات بعدد كل المإمنٌن والمنافمٌن
هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 

تنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا ف
 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
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 المرآن
 [ٔ({ ]العنكبوت : ٔ}الم )

 التفسٌر:
 }الم{ سبك الكبلم على الحروؾ الممطَّعة فً أول سورة البمرة.

 [، وجوه:ٔ({ ]العنكبوت : ٔوفً لوله تعالى: }الم ) 
 .(ٕ). وروي عن سعٌد بن جبٌر والضحان نحو ذلن(ٔ)ابن عباس أنا هللا أعلم. لالها: معناه: أحده

 .(ٖ)الثانً: أنه: اسم من أسماء هللا األعظم. وهذا لول ابن عباس أٌضا
 .(ٗ)ولال السدي:" أما الم حرؾ من حروؾ اسم هللا" 
 .(٘)ولال سالم بن عبد هللا:"}الم{، و}حم{، و}ن{ ونحوها، اسم هللا ممطعة" 
 .(ٙ)لوله: "}الم{، و}حم{، و}ن{، لال: اسم ممطع"عن ابن عباس فً  

. وروي عن لتادة وزٌد بن أنس نحو (2)الثالث: أنه اسم من أسماء المرآن. لاله ابن أبً نجٌح
 .(1)ذلن

 .(5)هً فواتح ٌفتتح هللا بها المرآن. لاله مجاهد«: الم»الرابع: أن 
 . (ٓٔ)الخامس: أنه لسم. لاله عكرمة

العالٌة، أن :" هذه األحرؾ الثبلثة من التسعة والعشرٌن حرفا وأزت فٌها  السادس: ما لاله ابو
األلسن كلها منها حرؾ إال وهو مفتاح اسم من أسمابه، ولٌس منها حرؾ إال وهو فً اآلٌة 
وببل به، ولٌس منها حرؾ إال وهو فً مدة ألوام وآجالهم، ولال عٌسى بن مرٌم صلوات هللا 

جب أنهم ٌنطمون بؤسمابه وٌعٌشون فً رزله فكٌؾ ٌكفرون به، علٌه وسلم وعجب. فمال: وع
فاأللؾ مفتاح اسمه هللا، والبلم مفتاح اسمه لطٌؾ والمٌم مفتاح اسمه مجٌد فاأللؾ: إال هللا، 

. وروي، (ٔٔ)والبلم: لطؾ هللا، والمٌم: مجد هللا، فاأللؾ: ستة، والبلم: ثبلثون، والمٌم: أربعون"
 .(ٕٔ)لنعن الربٌع بن أنس نحو ذ

  
 المرآن

 [ ٕ({ ]العنكبوت : ٕ}أََحِسَب النَّاُس أَْن ٌُتَْرُكوا أَْن ٌَمُولُوا آَمنَّا َوُهْم اَل ٌُْفتَنُوَن )
 التفسٌر:

 أَظنَّ الناس إذ لالوا: آمنا، أن هللا ٌتركهم ببل ابتبلء وال اختبار؟
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وال ٌبتلون  -عز وجل -ٌمول: أحسبوا أن ٌتركوا عن التصدٌك بتوحٌد هللا لال مماتل:" 
 .(ٔ)فً إٌمانهم"

 [، ثبلثة وجوه:ٖ، ٔوفً سبب نزول اآلٌات]
من أجل لوم كانوا لد أظهروا اإلسبلم بمكة، وتخلفوا عن الهجرة. لاله أحدها: أنها نزلت 

 .(ٕ)الشعبً
الناس أن ٌتركوا{، اآلٌتٌن فً أناس كانوا لال الشعبً:" إنها نزلت، ٌعنً }الم أحسب 

بمكة ألروا باإلسبلم، فكتب إلٌهم أصحاب دمحم نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص من المدٌنة: إنه ال ٌمبل منكم إلرارا 
باإلسبلم حتى تهاجروا، فخرجوا عامدٌن إلى المدٌنة، فاتبعهم المشركون، فردوهم، فنزلت فٌهم 

: إنه لد نزلت فٌكم آٌة كذا وكذا، فمالوا: نخرج، فإن اتبعنا أحد لاتلناه، هذه اآلٌة، فكتبوا إلٌهم
لال: فخرجوا فاتبعهم المشركون فماتلوهم ثم، فمنهم من لتل، ومنهم من نجا، فؤنزله هللا فٌهم }ثم 
إن ربن للذٌن هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربن من بعدها لؽفور 

 .(ٖ)رحٌم{"
ادة: نزلت فً ناس من أهل مكة خرجوا ٌرٌدون النبً ملسو هيلع هللا ىلص فعرض لهم المشركون ولال لت 

فرجعوا فكتب إلٌهم إخوانهم بما نزل فٌهم من المرآن، فخرجوا فمتل من لتل وخلص من خلص 
 .(ٗ)فنزل المرآن: }والذٌن جاهدوا فٌنا لنهدٌنهم سبلنا وإن هللا لمع المحسنٌن{"

"نزلت فً عمار بن ٌاسر إذ كان ٌعذب فً هللا". وهذا لول عبد هللا بن عبٌد بن الثانً: أنها 
 . (٘)عمٌر
رضً هللا  -: أنها" نزلت فً مهجع بن عبد هللا مولى عمر بن الخطاب-وهولول مماتل-الثالث: 
 -كان أول لتٌل من المسلمٌن ٌوم بدر وهو أول من ٌدعى إلى الجنة من شهداء أمة دمحم -عنه
بٌن للمسلمٌن أنه ال بد لهم من الببلء والمشمة  -تبارن وتعالى -فجزع علٌه أبواه. وكان هللا -ملسو هيلع هللا ىلص

، وكان رماه عامر بن (ٙ)ٌومبذ: سٌد الشهداء مهجع -ملسو هيلع هللا ىلص -ولال النبً -عز وجل -فً ذات هللا
( أََحِسَب النَّاُس ٔ وامرأته: }الم )فً أبوٌه عبد هللا -عز وجل -الحضرمً بسهم فمتله، فؤنزل هللا
 .(2)["ٕ - ٔأَْن ٌُتَْرُكوا..{ ]العنكبوت : 

وال تعارض بٌن هذه األسباب فكلها أمثلة لمن حصل لهم الببلء بسبب إٌمانهم، وحكمها 
 باٍق. 

لال ابن عطٌة: وهذه اآلٌة وإن كانت نزلت بهذا السبب وفً هذه الجماعة فهً بمعناها 
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، موجود حكمها بمٌة الدهر، وذلن أن الفتنة من هللا تعالى واالختبار باق فً  بالٌة فً أمة

ثؽور المسلمٌن باألسر ونكاٌة العدو وؼٌر ذلن، وإذا اعتبر أٌضا كل موضع ففٌه ذلن 
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باألمراض وأنواع المحن ولكن التً تشبه نازلة المإمنٌن مع لرٌش هً ما ذكرناه من أمر 
 .(ٔ)دو فً كل ثؽر"الع

لوله : } أََحِسَب النَّاُس أَْن ٌُتَْرُكوا أَْن ٌَمُولُوا آَمنَّا َوُهْم ال ٌُْفتَنُوَن { استفهام  لال ابن كثٌر:"
إنكار ، ومعناه : أن هللا سبحانه وتعالى ال بد أن ٌبتلً عباده المإمنٌن بحسب ما عندهم من 

شد الناس ببلء األنبٌاء ثم الصالحون ، ثم األمثل اإلٌمان ، كما جاء فً الحدٌث الصحٌح : "أ
. وهذه (ٕ)«فاألمثل ، ٌبتلى الرجل على حسب دٌنه ، فإن كان فً دٌنه صبلبة زٌد فً الببلء
ُ الَِّذٌَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوٌَْعلََم  ا ٌَْعلَِم َّللاَّ ابِِرٌَن { ااآلٌة كموله : } أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ لصَّ

[ ، ومثلها فً سورة "براءة" ولال فً البمرة : } أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ ٕٗٔ]آل عمران : 
اُء َوُزْلِزلُوا َحتَّى ٌَمُو رَّ ا ٌَؤْتُِكْم َمثَُل الَِّذٌَن َخلَْوا ِمْن لَْبِلُكْم َمسَّتُْهُم اْلبَؤَْساُء َوالضَّ ُسولُ َولَمَّ  َل الرَّ

ِ لَِرٌٌب { ]البمرة :  ِ أاَل إِنَّ نَْصَر َّللاَّ  .(ٖ)["َٕٗٔوالَِّذٌَن آَمنُوا َمعَهُ َمتَى نَْصُر َّللاَّ
 [، وجهان من التفسٌر:ٕ({ ]العنكبوت : ٕوفً لوله تعالى:}َوُهْم اَل ٌُْفتَنُوَن ) 

 .(ٗ). حكاه الزجاجٌختبرون بما ٌعلم به صدق إٌمانهم من كذبهأحدهما : ال 
 .(٘)وهم ال ٌفتنون{، لال: ال ٌختبرون"وروي عن ابن زٌد: "} 

. ٌبتلون فً أموالهم وأنفسهم فٌعلم بالصبر على الببلء الصادق اإلٌمان من ؼٌرهالثانً : ال 
وروي، عن سعٌد ابن جبٌر، ولتادة والربٌع بن أنس، ومعاوٌة بن   .(ٙ)وهذا معنى لول مجاهد
 .(2)«ٌبتلون»لرة وخصٌؾ: أنهم لالوا: 

 اللفظ لفظ استخبار والمعنى معنى تمرٌر وتوبٌخ، ومعناه: أحسبوا لال الزجاج:" 
 .(1)فمط وال ٌمتحنون بما ٌتبٌن به حمٌمة إٌمانهم"« إنا مإمنون»أن نمنع منهم أن ٌمولوا 

 .(5)فابتلوا، عند الفرلة حٌن التتل علً، وطلحة، والزبٌر" لال أسباط:" 
ن ٌتركوا أن ٌمولوا ال إله إال هللا حتى أبتلٌهم فؤعرؾ أحسب الناس أ لال الحسن:" 

 .(ٓٔ)الصادق من الكاذب"
كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌبعث من بعده أو من شاء هللا منهم أنا على منهاج النبً  لال ابن عباس:" 

ى وسبٌله، فٌنزل هللا بهم الببلء، فمن ثبت منهم على ما كان علٌه فهو الصادق، ومن خالؾ إل
 .(ٔٔ)ؼٌر ذلن فهو كاذب"

كان أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص رجاال وحسبوا أن األمر ٌخفوا فلما أوذوا فً  لال الربٌع بن أنس:" 
هللا ارتد منهم ألوام، ولال فً آٌة أخرى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ٌؤتكم مثل الذٌن خلوا 

فكان أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمولون: أتتنا ٌعنً من لبلكم مستهم البؤساء والضراء وزلزلوا لال: 
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السنن. على ما أوذوا فً هللا، وصبروا، عند البؤساء والضراء وشكروا فً السراء ولضى هللا 
علٌهم أنه سٌبتلٌهم بالسراء والضراء والخٌر والشر وإال من والخوؾ والطمؤنٌنة والشخوص، 

لدهر حتى وضعت الحرب أوزارها وجلسوا فً المجالس واستخرج هللا، عند ذلن أخبارهم من ا
آمنٌن، ثم لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً آخر عمره وخشً علٌهم الدنٌا وعرؾ أنهم سٌؤتون من لبلها أنها 
تفتح علٌهم خزابنها فتمدم إلٌهم فً ذلن أن تؽرهم الحٌاة الدنٌا وأخبرهم أن الفتنة والعة وأنها 

 .(ٔ)نهم خاصة فإذا فعلوا ذلن كانوا فً انتماص وتؽٌٌر"مصٌبة الذٌن ظلموا م
 

 المرآن
ُ الَِّذٌَن َصَدلُوا َولٌََْعلََمنَّ اْلَكاِذبٌَِن )  [ٖ({ ]العنكبوت : ٖ}َولَمَْد فَتَنَّا الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم فَلٌََْعلََمنَّ َّللاَّ

 التفسٌر: 
ممن أرسلنا إلٌهم رسلنا، فلٌعلمنَّ هللا علًما ولمد فتنَّا الذٌن من لبلهم من األمم واختبرناهم، 

 ظاهًرا للخلك صدق الصادلٌن فً إٌمانهم، وكذب الكاذبٌن; لٌمٌز كلَّ فرٌك من اآلخر.
[، أي:" ولمد فتنَّا الذٌن من لبلهم ٖلوله تعالى:}َولَمَْد فَتَنَّا الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ ]العنكبوت :  

 .(ٕ)رسلنا إلٌهم رسلنا"من األمم واختبرناهم، ممن أ
 .(ٖ)ٌعنً: ابتلٌنا الذٌن من لبلهم" لال ٌحٌى:"  
 .(ٗ)أي: اختبرنا وابتلٌنا" لال الزجاج:" 
ولمد اختبرنا الذٌن من لبلهم من األمم، ممن أرسلنا إلٌهم رسلنا،  لال الطبري: ٌمول:" 

فمالوا مثل ما لالته أمتن ٌا دمحم بؤعدابهم، وتمكٌننا إٌاهم من أذاهم، كموسى إذا أرسلناه إلى بنً 
إسرابٌل، فابتلٌناهم بفرعون وملبهم، وكعٌسى إذ أرسلناه إلى بنً إسرابٌل، فابتلٌنا من اتبعه 

 .(٘)ه، فكذلن ابتلٌنا أتباعن بمخالفٌن من أعدابن"بمن تولى عن
. وروي عن (ٙ)عن الضحان: "}ولمد فتنا الذٌن من لبلهم{، ٌمول: ابتلٌنا الذٌن من لبلهم" 

 .(2)سعٌد بن جبٌر ومجاهد، وعطاء الخرسانً ومعاوٌة بن مرة وخصٌؾ: مثل ذلن
 .(1)ٌمول: ولمد اختبرناهم"عن سعٌد بن جبٌر، لوله:"}ولمد فتنا الذٌن من لبلهم{، و 
ُ الَِّذٌَن َصَدلُوا َولٌََْعلََمنَّ اْلَكاِذبٌَِن{ ]العنكبوت :   [، أي:" فلٌعلمنَّ ٖلوله تعالى:}فَلٌََْعلََمنَّ َّللاَّ

هللا علًما ظاهًرا للخلك صدق الصادلٌن فً إٌمانهم، وكذب الكاذبٌن; لٌمٌز كلَّ فرٌك من 
 .(5)اآلخر"
لمن هللا الذٌن صدلوا{ بما أظهروا من اإلٌمان، }ولٌعلمن الكاذبٌن{ }فلٌع لال ٌحٌى:"  

 .(ٓٔ)الذٌن أظهروا اإلٌمان وللوبهم على الكفر، وهم المنافمون، وهذا علم الفعال"
}فلٌعلمن هللا الذٌن صدلوا{ منهم فً لٌلهم آمنا }ولٌعلمن الكاذبٌن{ منهم  لال الطبري:" 

هم لبل االختبار، وفً حال االختبار، وبعد االختبار، ولكن فً لٌلهم ذلن، وهللا عالم بذلن من
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معنى ذلن: ولٌظهرن هللا صدق الصادق منهم فً لٌله آمنا باهلل من كذب الكاذب منهم بابتبلبه 
 .(ٔ)إٌاه بعدوه، لٌعلم صدله من كذبه أولٌاإه، على نحو ما لد بٌناه فٌما مضى لبل"

المعنى: ولٌعلمن صدق الصادق بولوع صدله منه، وكذب الكاذب بولوع  لال الزجاج:" 
كذبه منه، وهو الذي ٌجازي علٌه، وهللا لد علم الصادق من الكاذب لبل أن ٌخلمهما ولكن المصد 

 .(ٕ)لصد ولوع العلم بما ٌجازى علٌه"
: إن لال لتادة:" لٌعلم هللا الصادق من الكاذب والسامع من العاصً، ولد كان ٌمال 

المإمن لٌضرب بالببلء كما ٌفتن الذهب بالنار. ولد كان ٌمال: إن مثل الفتنة كمثل الدرهم الزٌؾ 
 .(ٖ)ٌؤخذه األعمى وٌراه البصٌر"

لال الحسن:" وهللا ما لال عبد فً هذا الدٌن من لول إال وعلى لوله دلٌل من عمله  
 .(ٗ)ٌصدله أو ٌكذبه"

عن أبً المسرور، عن رجل من بنً لٌس بن ثعلبة: "أن علٌا كان ٌمرأ  وروي  
ُ الَِّذٌَن َصَدلُوا َولٌََْعلََمنَّ اْلَكاِذبٌِنَ :»  .(٘)، لال: ٌُْعِلُمُهُم النَّاَس"«فَلٌََْعلََمنَّ َّللاَّ
 

 المرآن
 [ ٗ({ ]العنكبوت : ٌَْٗحُكُموَن ) }أَْم َحِسَب الَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن السٌَِّّبَاِت أَْن ٌَْسبِمُونَا َساَء َما

 التفسٌر:
بل أظنَّ الذٌن ٌعملون المعاصً ِمن شرن وؼٌره أن ٌعجزونا، فٌفوتونا بؤنفسهم فبل نمدر 

 علٌهم؟ ببس حكمهم الذي ٌحكمون به.
:" بل أظنَّ [، أيٗلوله تعالى:}أَْم َحِسَب الَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن السٌَِّّبَاِت أَْن ٌَْسبِمُونَا{ ]العنكبوت :  

 .(ٙ)الذٌن ٌعملون المعاصً ِمن شرن وؼٌره أن ٌعجزونا، فٌفوتونا بؤنفسهم فبل نمدر علٌهم؟"
أم حسب الذٌن ٌشركون باهلل فٌعبدون معه ؼٌره أن ٌعجزونا  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)فٌفوتونا بؤنفسهم، فبل نمدر علٌهم فننتمم منهم لشركهم باهلل"
 .(1): الشرن"-هاهنا-أي: لد حسبوا ذلن ولٌس كما ظنوا،  والسٌبات  لال ٌحٌى:"  
 .(5)أي: ٌحسبون أنهم ٌفوتوننا، أي: لٌس ٌعجزوننا" لال الزجاج:" 
لال ابن كثٌر:" أي : ال ٌحسبن الذٌن لم ٌدخلوا فً اإلٌمان أنهم ٌتخلصون من هذه الفتنة  

هو أؼلظ من هذا وأطم ; ولهذا لال : } أَْم  واالمتحان ، فإن من ورابهم من العموبة والنكال ما
َحِسَب الَِّذٌَن ٌَْعَملُوَن السٌَِّّبَاِت أَْن ٌَْسبِمُونَا { أي : ٌفوتونا"
(ٔٓ). 

 .(ٔٔ)عن لتادة، لوله: "}أم حسب الذٌن ٌعملون السٌبات{، أي: الشرن أن ٌسبمونا" 
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 .(ٔ)وعن لتادة، لوله: "}أم حسب الذٌن ٌعملون{، لال: الٌهود" 
 .(ٕ)عن مجاهد :"}أن ٌسبمونا{: أن ٌعجزونا" 
 . (ٖ)[، أي:" ببس حكمهم الذي ٌحكمون به"ٗلوله تعالى:}َساَء َما ٌَْحُكُموَن{ ]العنكبوت :  
 . (ٖ)به"

 .(ٗ)ببس ما }ٌحكمون{، أن ٌظنوا أن هللا خلمهم ثم ال ٌبعثهم فٌجزٌهم" لال ٌحٌى:"  
ساء حكمهم الذي ٌحكمون بؤن هإالء الذٌن ٌعملون السٌبات  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(٘)ٌسبموننا بؤنفسهم"
 .(ٙ)لال ابن كثٌر:" أي : ببس ما ٌظنون" 
 

 المرآن
ِ آَلٍت َوُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم ) ِ فَِإنَّ أََجَل َّللاَّ  [ ٘({ ]العنكبوت : ٘}َمْن َكاَن ٌَْرُجو ِلمَاَء َّللاَّ

 التفسٌر:
له لبعث خلمه للجزاء والعماب من كان  ٌرجو لماء هللا، وٌطمع فً ثوابه، فإن أجل هللا الذي أجَّ

 آلٍت لرٌبًا، وهو السمٌع لؤللوال، العلٌم باألفعال.
ِ آَلٍت{ ]العنكبوت :   ِ فَإِنَّ أََجَل َّللاَّ [، أي:" من كان ٘لوله تعالى:}َمْن َكاَن ٌَْرُجو ِلمَاَء َّللاَّ

له لبعث خلمه للجزاء والعماب آلٍت ٌرجو لماء هللا، وٌ طمع فً ثوابه، فإن أجل هللا الذي أجَّ
 .(2)لرٌبًا"
من كان ٌرجو هللا ٌوم لمابه، وٌطمع فً ثوابه، فإن أجل هللا الذي أجله لال الطبري:  

 .(1)لبعث خلمه للجزاء والعماب آلت لرٌبا"
: من كان ٌرجو ثواب لماء هللا،، فؤما من لال: إن معناه: -وهللا أعلم -معناه لال الزجاج:" 

 .(5)الخوؾ، فالخوؾ ضد الرجاء، ولٌس فً الكبلم ضد"
أي : فً الدار اآلخرة ، وعمل الصالحات رجاء ما عند هللا من الثواب  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)را، فإن ذلن كابن ال محالة"الجزٌل ، فإن هللا سٌحمك له رجاءه وٌوفٌه عمله كامبل موفو
. (ٔٔ)عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "}من كان ٌرجوا لماء هللا{، ٌمول: من كان ٌخشى" 

 .(ٕٔ)وروي عن السدي مثل ذلن
. وفً رواٌة، لال:" ثواب (ٔ)عن سعٌد بن جبٌر، لوله :"}لماء هللا{: البعث فً اآلخرة" 
 .(ٕ)ربه"

                                                           



ٕٕٙ 
 

[، أي:" وهو السمٌع لؤللوال، العلٌم ٘اْلعَِلٌُم{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}َوُهَو السَِّمٌُع  
 .  (ٖ)باألفعال"
"ٌمول: وهللا الذي ٌرجو هذا الراجً بلمابه ثوابه، السمٌع لموله: آمنا باهلل، لال الطبري:  

 .(ٗ)العلٌم بصدق لٌله، إنه لد آمن من كذبه فٌه"
 .(٘)سمٌع الدعاء ، بصٌر بكل الكابنات" لال ابن كثٌر:أي: " 
 .(ٙ)دمحم بن إسحاق: "}السمٌع{، أي: سمٌع لما ٌمولون،  }علٌم{ بما ٌخفون"عن  
 

 المرآن
ًٌّ َعِن اْلعَالَِمٌَن ) َ لَؽَنِ  [ٙ({ ]العنكبوت : ٙ}َوَمْن َجاَهَد فَِإنََّما ٌَُجاِهُد ِلنَْفِسِه إِنَّ َّللاَّ

 التفسٌر: 
سبٌل إعبلء كلمة هللا تعالى، وجاهد نفسه بحملها على الطاعة، فإنما ٌجاهد ومن جاهد فً 

لنفسه; ألنه ٌفعل ذلن ابتؽاء الثواب على جهاده. إن هللا لؽنً عن أعمال جمٌع خلمه، له الملن 
 والخلك واألمر.

ومن جاهد فً سبٌل [، أي:" ٙلوله تعالى:}َوَمْن َجاَهَد فَإِنََّما ٌَُجاِهُد ِلنَْفِسِه{ ]العنكبوت :  
 .(2)إعبلء كلمة هللا تعالى، وجاهد نفسه بحملها على الطاعة، فإنما ٌجاهد لنفسه"

" ٌمول: ومن ٌجاهد عدوه من المشركٌن فإنما ٌجاهد لنفسه; ألنه ٌفعل ذلن لال الطبري:  
 .(1)ابتؽاء الثواب من هللا على جهاده، والهرب من العماب"

[ أي : من عمل ٙٗكموله : } َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه { ]فصلت :  لال ابن كثٌر:هو" 
 .(5)صالحا فإنما ٌعود نفع عمله على نفسه"

 .(ٓٔ)إن العبد لٌجاهد فً هللا حك جهاده وما ضرب بسٌؾ" لال الحسن:" 
ًٌّ َعِن اْلعَالَِمٌَن{ ]العنكبوت :   َ لَؽَنِ هللا لؽنً عن أعمال [، أي:" إن ٙلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٔٔ)جمٌع خلمه، له الملن والخلك واألمر"
" فلٌس باهلل إلى فعله ذلن حاجة، وذلن أن هللا ؼنً عن جمٌع خلمه، له لال الطبري:  

 .(ٕٔ)الملن والخلك واألمر"
فإن هللا ؼنً عن أفعال العباد ، ولو كانوا كلهم على أتمى للب رجل  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖٔ)واحد منهم ، ما زاد ذلن فً ملكه شٌبا"
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 .(ٔ)عن مماتل بن حٌان، لوله: "}إن هللا لؽنً{ فً سلطانه عما عندكم" 
 

 المرآن
اِلَحاِت لَنَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم  َسٌِّبَاتِِهْم َولَنَْجِزٌَنَُّهْم أَْحَسَن الَِّذي َكانُوا ٌَْعَملُوَن }َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 [4({ ]العنكبوت : 4)
 التفسٌر: 

والذٌن صدَّلوا هللا ورسوله، وعملوا الصالحات لنمحونَّ عنهم خطٌباتهم، ولنثٌبنَّهم على أعمالهم 
 الصالحة أحسن ما كانوا ٌعملون.

اِلَحاِت{ ]العنكبوت :  لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن آَمنُوا  [، أي:" والذٌن صدَّلوا هللا 2َوَعِملُوا الصَّ
 .(ٕ)ورسوله، وعملوا الصالحات"

والذٌن آمنوا باهلل ورسوله، فصح إٌمانهم عند ابتبلء هللا إٌاهم  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖ)وفتنته لهم، ولم ٌرتدوا عن أدٌانهم بؤذى المشركٌن إٌاهم }وعملوا الصالحات{"

 .(ٗ)عن زٌد بن أسلم: "}والذٌن آمنوا{، لال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه" 
 .(٘)[، أي:" لنمحونَّ عنهم خطٌباتهم"2لوله تعالى:}لَنَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسٌِّبَاتِِهْم{ ]العنكبوت :  
 .(ٙ)}لنكفرن عنهم سٌباتهم{ التً سلفت منهم فً شركهم" لال الطبري: ٌمول:" 
عباد منصور: "سؤلت الحسن، عن لوله: }لنكفرن عنهم سٌباتهم{، لال: هم ل لا 

 .(2)المهاجرون"
[، أي:" ولنثٌبنَّهم على 2لوله تعالى:}َولَنَْجِزٌَنَُّهْم أَْحَسَن الَِّذي َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]العنكبوت :  

 .(1)أعمالهم الصالحة أحسن ما كانوا ٌعملون"
ٌبنهم على صالحات أعمالهم فً إسبلمهم، أحسن ما كانوا ٌمول: ولنث لال الطبري:" 

 .(5)ٌعملون فً حال شركهم مع تكفٌرنا سٌبات أعمالهم"
عن ابن عباس فً لوله: }لنجزٌنهم{، لال: "إذا جاءوا إلى هللا جزاهم أجرهم بؤحسن ما  

 .(ٓٔ)كانوا ٌعملون"
 .(ٔٔ)لال: الجنة" عن ابن عباس، لوله: "}ولنجزٌنهم أحسن الذي كانوا ٌعملون{،و 

 [2-ٔفوابد اآلٌات:]
 بٌان سنة أن اإلٌمان ٌصدق باألعمال أو ٌكذب. -ٔ
 بٌان إمكان التكلٌؾ بما ٌشك على النفس فعله أو تركه ولكن لٌس بما ال ٌطاق. -ٕ
 تحذٌر المؽترٌن من العموبة وإن تؤخرت زمنا ما فإنها والعة ال محالة. -ٖ
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المجاهد نفسه. فلذا ال ٌنبؽً أن ٌمنها على هللا تعالى بؤن ٌمول فعلت ثمرة الجهاد عابدة على  -ٗ
 وفعلت.
تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بذكر الوعد للذٌن آمنوا وعملوا الصالحات بتكفٌر السٌبات  -٘

 والجزاء األحسن وهذا ٌتم ٌوم البعث.
 المرآن

ٌِْه ُحْسنًا َوإِْن  ْنَساَن بَِواِلَد ٌْنَا اإْلِ ًَّ }َوَوصَّ ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم فاََل تُِطْعُهَما إِلَ َجاَهَداَن ِلتُْشِرَن بًِ َما لَ
 [4({ ]العنكبوت : 4َمْرِجعُُكْم فَؤُنَبِّبُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )

 التفسٌر: 
 -أٌها اإلنسان-ووصٌنا اإلنسان بوالدٌه أن ٌبرهما، وٌحسن إلٌهما بالمول والعمل، وإن جاهدان 

ى أن تشرن معً فً عبادتً، فبل تمتثل أمرهما. وٌلحك بطلب اإلشران باهلل، سابر عل
المعاصً، فبل طاعة لمخلوق كابنًا من كان فً معصٌة هللا سبحانه، كما ثبت ذلن عن رسول 
ًَّ مصٌركم ٌوم المٌامة، فؤخبركم بما كنتم تعملون فً الدنٌا من صالح األعمال  هللا ملسو هيلع هللا ىلص. إل

 وسٌبها، وأجازٌكم علٌها.
 سبب النزول:
عن سمان بن حرب، لال: "سمعت مصعب بن سعد، ٌحدث، عن أبٌه سعد، لال:  
فمالت أم سعد: ألٌس لد أمر هللا بالبر، وهللا ال أطعم  -فذكر لصة  -« أنزلت فً أربع آٌات»

موها شجروا فكانوا إذا أرادوا أن ٌطع»طعاما وال أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر، لال: 
  .(ٔ)[ اآلٌة"1فنزلت هذه اآلٌة }ووصٌنا اإلنسان بوالدٌه حسنا{ ]العنكبوت: « فاها

نزلت فً سعد بن أبً ولاص لما هاجر، لالت أمه: وهللا ال ٌظلنً بٌت حتى  لال لتادة:" 
 .(ٕ)ٌرجع، فؤنزل هللا فً ذلن أن ٌحسن إلٌهما، وال ٌطٌعهما فً الشرن"

وأمه حمنة بنت  -رضً هللا عنه -نزلت فً سعد بن أبً ولاص الزهري لال مماتل:" 
سفٌان بن أمٌة بن عبد شمس بن عبد مناؾ.. وذلن أنه حٌن أسلم حلفت أمه ال تؤكل طعاما، وال 
تشرب شرابا، وال تدخل كنا حتى ٌرجع سعد عن اإلسبلم، فجعل سعد ٌترضاها فؤبت علٌه، 

رضً هللا  -فشكى إلٌه فنزلت فً سعد -ملسو هيلع هللا ىلص -النبً -عنه رضً هللا -وكان بها بارا فؤتى سعد
 .(ٖ)هذه اآلٌة" -عنه

ٌِْه ُحْسنًا{ ]العنكبوت :   ْنَساَن بَِواِلَد ٌْنَا اإْلِ [، أي:" ووصٌنا اإلنسان 1لوله تعالى:}َوَوصَّ
 .(ٗ)بوالدٌه أن ٌبرهما، وٌحسن إلٌهما بالمول والعمل"

ووصٌنا اإلنسان{ فٌما أنزلنا إلى رسولنا }بوالدٌه{ أن ٌفعل بهما } لال الطبري: ٌمول:" 
 .(٘)}حسنا{"
ٌمول تعالى آمرا عباده باإلحسان إلى الوالدٌن بعد الحث على التمسن  لال ابن كثٌر:" 

بتوحٌده ، فإن الوالدٌن هما سبب وجود اإلنسان ، ولهما علٌه ؼاٌة اإلحسان ، فالوالد باإلنفاق 
ا والوالدة  ٌِْن إِْحَسانًا إِمَّ باإلشفاق ; ولهذا لال تعالى : } َولََضى َربَُّن أاَل تَْعبُُدوا إاِل إٌَِّاهُ َوبِاْلَواِلَد

َكِرًٌما ، ٌَْبلُؽَنَّ ِعْنَدَن اْلِكبََر أََحُدُهَما أَْو ِكبلُهَما فبَل تَمُْل لَُهَما أُّؾٍ َوال تَْنَهْرُهَما َولُْل لَُهَما لَْوال 
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َانًِ َصِؽًٌرا { ]اإلسراء : َواْخفِ  ْحَمِة َولُْل َربًِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربٌَّ ،  ْٖٕض لَُهَما َجنَاَح الذُّّلِ ِمَن الرَّ
ٕٗ"](ٔ). 

و}حسنا{ أجود لموافمة «. إحسانا:»المراءة }حسنا{، ولد روٌت  لال الزجاج:" 
« إحسانا»ٌحسن. ومن لرأ:  المصحؾ، فمن لال حسنا فهو مثل وصٌنا، إال أن ٌفعل بوالدٌه ما

 .(ٕ)فمعناه: ووصٌنا اإلنسان أن ٌحسن إلى والدٌه إحسانا، وكؤن }حسنا{ أعم فً البر"
ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم فبََل تُِطْعُهَما{ ]العنكبوت :   [، 1لوله تعالى:}َوإِْن َجاَهَداَن ِلتُْشِرَن بًِ َما لَ

 .(ٖ)معً فً عبادتً، فبل تمتثل أمرهما"على أن تشرن  -أٌها اإلنسان-أي:" وإن جاهدان 
فملنا له: إن جاهدان والدان لتشرن بً ما لٌس لن به علم أنه لٌس لً  لال الطبري: " 

 .(ٗ)شرٌن، فبل تطعهما فتشرن بً ما لٌس لن به علم ابتؽاء مرضاتهما، ولكن خالفهما فً ذلن"
أي : وإن َحَرصا علٌن أن تتابعهما على دٌنهما إذا كانا مشركٌن ، فإٌان  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)وإٌاهما ، ال تطعهما فً ذلن "
ًَّ َمْرِجعُُكْم{ ]العنكبوت :   ًَّ مصٌركم ٌوم المٌامة"1لوله تعالى:}إِلَ [، أي:" إل

(ٙ). 
 .(2)إلً معادكم ومصٌركم ٌوم المٌامة" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(1)فإن مرجعكم إلً ٌوم المٌامة" كثٌر:"لال ابن  
 .(5)عن الضحان، لوله: "}إلً مرجعكم{، لال: البر والفاجر" 
[، أي:" فؤخبركم بما كنتم تعملون 1لوله تعالى:}فَؤُنَبِّبُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]العنكبوت :  

 .(ٓٔ)فً الدنٌا من صالح األعمال وسٌبها، وأجازٌكم علٌها"
ٌمول: فؤخبركم بما كنتم تعملون فً الدنٌا من صالح األعمال وسٌباتها، ثم  الطبري:"لال  

 .(ٔٔ)أجازٌكم علٌها المحسن باإلحسان، والمسًء بما هو أهله"
 .(ٕٔ)فؤجزٌن بإحسانن إلٌهما ، وصبرن على دٌنن" لال ابن كثٌر:" 
وأعداءه، فٌنببهم بما لال الربٌع بن أنس: "ٌبعثهم هللا من بعد الموت فٌبعث أولٌاءه  

 .(ٖٔ)عملوا لهم"
 .(ٗٔ)ٌنببهم ٌوم المٌامة بكل شًء نطموا به سٌبة أو حسنة" لال مماتل بن حٌان:" 
 

 المرآن
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اِلِحٌَن ) اِلَحاِت لَنُْدِخلَنَُّهْم فًِ الصَّ  [4({ ]العنكبوت : 4}َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 التفسٌر: 

ورسوله وعملوا الصالحات من األعمال، لندخلنهم الجنة فً جملة عباد هللا والذٌن صدَّلوا هللا 
 الصالحٌن.
اِلَحاِت{ ]العنكبوت :   [، أي:" والذٌن صدَّلوا هللا 5لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 .(ٔ)ورسوله وعملوا الصالحات من األعمال"
}والذٌن آمنوا{ باهلل ورسوله }وعملوا الصالحات{ من األعمال،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٕ)وذلن أن ٌإدوا فرابض هللا، وٌجتنبوا محارمه"
اِلِحٌَن{ ]العنكبوت :   [، أي:" لندخلنهم الجنة فً جملة 5لوله تعالى:}لَنُْدِخلَنَُّهْم فًِ الصَّ

 .(ٖ)عباد هللا الصالحٌن"
 .(ٗ)ٌن، وذلن الجنة"فً مدخل الصالح لال الطبري: أي:" 
وأحشرن مع الصالحٌن ال فً زمرة والدٌن ، وإن كنت ألرب الناس  لال ابن كثٌر:أي:" 

 .(٘)إلٌهما فً الدنٌا ، فإن المرء إنما ٌحشر ٌوم المٌامة مع َمْن أحب ، أي : حبا دٌنٌا"
فً لوله: "}فً الصالحٌن{، لال: مع الصالحٌن مع األنبٌاء  عن ابن زٌد،  
 .(ٙ)والمإمنٌن"
اِلِحٌَن{: فً جملتهم. و لال الزمخشري:"  من أبلػ صفات المإمنٌن، « الصبلح»}فًِ الصَّ

وهو متمنى أنبٌاء هللا. لال هللا تعالى حكاٌة عن سلٌمان علٌه السبلم :}َوأَْدِخْلنًِ بَِرْحَمتَِن فًِ 
اِلِحٌَن{، أو فً ِعبادِ  اِلِحٌَن{، ولال فً إبراهٌم علٌه السبلم: }َوإِنَّهُ فًِ اآْلِخَرةِ لَِمَن الصَّ َن الصَّ

ُسوَل فَؤُولبَِن َمَع الَِّذٌَن  َ َوالرَّ مدخل الصالحٌن وهً الجنة، وهذا نحو لوله تعالى:}َوَمْن ٌُِطعِ َّللاَّ
ٌِْهْم{، اآلٌة" ُ َعلَ أَْنعََم َّللاَّ
(2). 

 
 آنالمر

ِ َولَبِ  ِ َجعََل فِتْنَةَ النَّاِس َكعََذاِب َّللاَّ ِ فَِإذَا أُوِذَي فًِ َّللاَّ ْن َجاَء نَْصٌر }َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَمُوُل آَمنَّا بِاّلِلَّ
ُ بِؤَْعلََم بَِما فًِ ُصُدوِر اْلعَالَِمٌَن ) ٌَْس َّللاَّ ({ ]العنكبوت : ِٓٔمْن َربَِّن لٌََمُولُنَّ إِنَّا ُكنَّا َمعَُكْم أََولَ

ٔٓ] 
 التفسٌر: 

ومن الناس من ٌمول: آمنا باهلل، فإذا آذاه المشركون جزع من عذابهم وأذاهم، كما ٌجزع من 
 -أٌها الرسول-عذاب هللا وال ٌصبر على األذٌَّة منه، فارتدَّ عن إٌمانه، ولبن جاء نصر من ربن 

ننصركم  -أٌها المإمنون-إٌمانهم: إنَّا كنا معكم ألهل اإلٌمان به لٌمولَنَّ هإالء المرتدون عن 
 على أعدابكم، أو لٌس هللا بؤعلم من كل أحد بما فً صدور جمٌع خلمه؟

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
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نزلت فً ناس من المنافمٌن بمكة كانوا ٌإمنون، فإذا أوذوا وأصابهم ببلء من أحدهما:  أنها "
ٌإذٌهم، وجعلوا أذى الناس فً الدنٌا كعذاب هللا". لاله  المشركٌن، رجعوا إلى الكفر مخافة من

 .(ٔ)الضحان
نزلت فً لوم من أهل اإلٌمان كانوا بمكة، فخرجوا مهاجرٌن، فؤدركوا وأخذوا الثانً: أنها 

 .(ٗ)، والسدي(ٖ)، ولتادة(ٕ). وهذا لول ابن عباسفؤعطوا المشركٌن لما نالهم أذاهم ما أرادوا منهم
 .(ٗ)والسدي
كان لوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا ٌستخفون بإسبلمهم، فؤخرجهم لال ابن عباس:"  

المشركون ٌوم بدر معهم، فؤصٌب بعضهم ولتل بعض، فمال المسلمون: كان أصحابنا هإالء 
مسلمٌن وأكرهوا، فاستؽفروا لهم، فنزلت: }إن الذٌن توفاهم المبلبكة ظالمً أنفسهم لالوا فٌم 

فكتب إلى من بمً بمكة من المسلمٌن بهذه اآلٌة أن ال عذر لهم، كنتم ... { إلى آخر اآلٌة، لال: 
فخرجوا. فلحمهم المشركون، فؤعطوهم الفتنة، فنزلت فٌهم هذه اآلٌة }ومن الناس من ٌمول آمنا 
باهلل فإذا أوذي فً هللا جعل فتنة الناس كعذاب هللا ... { إلى آخر اآلٌة، فكتب المسلمون إلٌهم 

من كل خٌر، ثم نزلت فٌهم }ثم إن ربن للذٌن هاجروا من بعد ما فتنوا ثم بذلن، فخرجوا وأٌسوا 
جاهدوا وصبروا إن ربن من بعدها لؽفور رحٌم{ فكتبوا إلٌهم بذلن: إن هللا لد جعل لكم مخرجا، 

 .(٘)فخرجوا، فؤدركهم المشركون، فماتلوهم، حتى نجا من نجا، ولتل من لتل"
مول آمنا باهلل فإذا أوذي فً هللا ... {، إلى لوله: عن لتادة، لوله: "}ومن الناس من ٌ 

}ولٌعلمن المنافمٌن{، لال: هذه اآلٌات أنزلت فً الموم الذٌن ردهم المشركون إلى مكة، وهذه 
 .(ٙ)اآلٌات العشر مدنٌة إلى ههنا وسابرها مكً"

لى كان ناس من المإمنٌن آمنوا وهاجروا فلحمهم أبو سفٌان فرد بعضهم إ لال السدي:" 
 .(2)مكة فعذبهم فافتتنوا فؤنزل فٌهم هذا"

  ِ ِ َجعََل فِتْنَةَ النَّاِس َكعََذاِب َّللاَّ ِ فَإَِذا أُوِذَي فًِ َّللاَّ { لوله تعالى:}َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَمُوُل آَمنَّا بِاّلِلَّ
هم بسبب ومن الناس فرٌٌك ٌمولون بؤلسنتهم آمنا باهلل، فإِذا أُوذي أحد [، أي:"ٓٔ]العنكبوت : 

ً له عن اإِلٌمان كعذاب هللا  ً صارفا إٌِمانه ارتد عن الدٌن وجعل ما ٌصٌبه من أذى الناس سببا
 .(1)الشدٌد الذي ٌصرؾ اإِلنسان عن الكفر"

ومن الناس من ٌمول: ألررنا باهلل فوحدناه، فإذا آذاه المشركون فً  لال الطبري: ٌمول:" 
الدنٌا، كعذاب هللا فً اآلخرة، فارتد عن إٌمانه باهلل، راجعا إلراره باهلل، جعل فتنة الناس إٌاه فً 

 .(5)على الكفر به"
ٌمول تعالى مخبًرا عن صفات لوم من المكذبٌن الذٌن ٌدعون اإلٌمان  لال ابن كثٌر:" 

بؤلسنتهم ، ولم ٌثبت اإلٌمان فً للوبهم ، بؤنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة فً الدنٌا ، اعتمدوا أن 
 .(ٓٔ)هذا من نممة هللا تعالى بهم ، فارتدوا عن اإلسبلم"
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نه جزع من ذلن ما ٌجزع من أي: فإذا ناله أذى أو عذاب بسبب إٌما لال الزجاج:" 
 .(ٔ)عذاب هللا، وٌنبؽً للمإمن أن ٌصبر على األذٌة فً هللا عز وجل"

 .(ٕ)فتنته: أن ٌرتد عن دٌن هللا إذا أوذي فً هللا" لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)عطاء الخرسانً: " فٌمال: إذا أصابه ببلء فً هللا عدل عذاب الناس بعذاب هللا"عن  
 .(ٗ)وعذاب هللا ال ٌنمطع وال ٌزول وعذاب الناس ٌنمطع" ولال عطاء:" 
أناس ٌإمنون بؤلسنتهم، فإذا أصابهم ببلء من هللا أو مصٌبة فً أنفسهم  لال مجاهد:" 

 .(٘)افتتنوا، فجعلوا ذلن فً الدنٌا كعذاب هللا فً اآلخرة"
 .(ٙ)سٌؾ"عذاب أهل التكذٌب بالصٌحة والزلزلة وعذاب أهل التوحٌد بال لال مجاهد:" 
هو المنافك إذا أوذي فً هللا رجع عن الدٌن وكفر، وجعل فتنة الناس  لال ابن زٌد:" 

 .(2)كعذاب هللا"
[، أي:" ولبن ٓٔلوله تعالى:}َولَبِْن َجاَء نَْصٌر ِمْن َربَِّن لٌََمُولُنَّ إِنَّا ُكنَّا َمعَُكْم{ ]العنكبوت :  

به لٌمولَنَّ هإالء المرتدون عن إٌمانهم: إنَّا كنا  ألهل اإلٌمان -أٌها الرسول-جاء نصر من ربن 
 .(1)ننصركم على أعدابكم" -أٌها المإمنون-معكم 
}ولبن جاء نصر من ربن{ ٌا دمحم أهل اإلٌمان به }لٌمولن{ هإالء  لال الطبري: " 

المرتدون عن إٌمانهم، الجاعلون فتنة الناس كعذاب هللا }إنا كنا{ أٌها المإمنون }معكم{ ننصركم 
 .(5)على أعدابكم، كذبا وإفكا"

لن وفتح ومؽانم ، لٌمو -ٌا دمحم  -أي : ولبن جاء نصر لرٌب من ربن  لال ابن كثٌر:" 
هإالء لكم : إنا كنا معكم ، أي كنا إخوانكم فً الدٌن ، كما لال تعالى : } الَِّذٌَن ٌَتََربَُّصوَن بِكُْم 

ِ لَالُوا أَلَْم نَُكْن َمعَُكْم َوإِْن َكاَن ِلْلَكافِِرٌَن نَِصٌٌب لَالُوا أَلَْم نَسْ  ٌْكُْم فَإِْن َكاَن لَُكْم فَتٌْح ِمَن َّللاَّ تَْحِوْذ َعلَ
ًَ بِاْلفَتْحِ أَْو أَْمٍر ِمْن ْٔٗٔمنَْعُكْم ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن { ]النساء : َونَ ُ أَْن ٌَؤْتِ [ ، ولال تعالى : } فَعََسى َّللاَّ

وا فًِ أَْنفُِسِهْم نَاِدِمٌَن { ]المابدة :   .(ٓٔ)["ِٕ٘عْنِدِه فٌَُْصبُِحوا َعلَى َما أََسرُّ
  ُ ٌَْس َّللاَّ [، أي:" أو لٌس ٓٔبِؤَْعلََم بَِما فًِ ُصُدوِر اْلعَالَِمٌَن{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}أََولَ

 .(ٔٔ)هللا بؤعلم من كل أحد بما فً صدور جمٌع خلمه؟"
ٌمول هللا: }أولٌس هللا بؤعلم{ أٌها الموم من كل أحد }بما فً صدور  لال الطبري: " 

وذي فً هللا ارتد عن دٌن هللا فكٌؾ العالمٌن{ جمٌع خلمه، المابلٌن آمنا باهلل وؼٌرهم، فإذا أ
 .(ٕٔ)ٌخادع من كان ال ٌخفى علٌه خافٌة، وال ٌستتر عنه سرا وال عبلنٌة"
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أي : أولٌس هللا بؤعلم بما فً للوبهم ، وما تكنُّه ضمابرهم ، وإن أظهروا  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)لكم الموافمة ؟"

من العالمٌن بما فً صدورهم، ومن ذلن ما تكّن صدور هإالء  لال الزمخشري: أي:" 
 .(ٕ)من النفاق، وهذا إطبلع منه للمإمنٌن على ما أبطنوه، ثم وعد المإمنٌن وأوعد المنافمٌن"

 .(ٖ)، بفتح البلم«لٌمولنّ »ولرئ:  
 

 المرآن
ُ الَِّذٌَن آَمنُوا َولٌََْعلََمنَّ اْلُمنَافِِمٌَن )  [ ٔٔ({ ]العنكبوت : ٔٔ}َولٌََْعلََمنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
ولٌعلمنَّ هللا علًما ظاهًرا للخلك الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، ولٌعلمنَّ المنافمٌن; 

 لٌمٌز كل فرٌك من اآلخر.
هو مثل لوله األول: }فلٌعلمن هللا الذٌن صدلوا ولٌعلمن وهذا علم الفعال، و لال ٌحٌى:" 

 .(ٗ)["ٖالكاذبٌن{ ]العنكبوت: 
 .(٘)أي لٌمٌزنهم وٌظهر أمرهم باالبتبلء واالختبار والفتن والمحن" لال الثعلبً:" 
ولٌعلمن هللا أولٌاء هللا، وحزبه أهل اإلٌمان باهلل منكم أٌها الموم،  لال الطبري: ٌمول:" 

ولٌعلمن المنافمٌن منكم حتى ٌمٌزوا كل فرٌك منكم من الفرٌك اآلخر، بإظهار هللا ذلن منكم 
بالمحن واالبتبلء واالختبار وبمسارعة المسارع منكم إلى الهجرة من دار الشرن إلى دار 

 .(ٙ)لل منكم عنها"اإلسبلم، وتثالل المتثا
أي : ولٌختبَرّن هللا الناس بالضراء والسراء ، لٌتمٌز هإالء من هإالء ،  لال ابن كثٌر:" 

ومن ٌطٌع هللا فً الضراء والسراء ، إنما ٌطٌعه فً حظ نفسه ، كما لال تعالى : } َولَنَْبلَُونَّكُْم 
ابِِرٌَن  [ ، ولال تعالى بعد ولعة أحد َٖٔونَْبلَُو أَْخبَاَرُكْم { ]دمحم : َحتَّى نَْعلََم اْلُمَجاِهِدٌَن ِمْنُكْم َوالصَّ

ٌِْه  ُ ِلٌََذَر اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَ ، التً كان فٌها ما كان من االختبار واالمتحان : } َما َكاَن َّللاَّ
 .(2) أعلم"[ ، وهللا25َٔحتَّى ٌَِمٌَز اْلَخبٌَِث ِمَن الطٌَِِّّب { اآلٌة ]آل عمران : 

 
 المرآن

َطاٌَاُهْم }َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ِللَِّذٌَن آَمنُوا اتَّبِعُوا َسبٌِلَنَا َوْلنَْحِمْل َخَطاٌَاُكْم َوَما ُهْم بَِحاِمِلٌَن ِمْن خَ 
ٍء إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن ) ًْ  [ ٕٔ({ ]العنكبوت : ِٕٔمْن َش

 التفسٌر:
من لرٌش، ولم ٌإمنوا بوعٌد هللا ووعده، للذٌن صدَّلوا هللا منهم ولال الذٌن جحدوا وحدانٌة هللا 

وعملوا بشرعه: اتركوا دٌن دمحم، واتبعوا دٌننا، فإنا نتحمل آثام خطاٌاكم، ولٌسوا بحاملٌن من 
 آثامهم من شًء، إنهم لكاذبون فٌما لالوا.
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اتَّبِعُوا َسبٌِلَنَا َوْلنَْحِمْل َخَطاٌَاُكْم{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}َولَاَل الَِّذٌَن َكفَُروا ِللَِّذٌَن آَمنُوا  
[، أي:" ولال الذٌن جحدوا وحدانٌة هللا من لرٌش، ولم ٌإمنوا بوعٌد هللا ووعده، للذٌن ٕٔ

 .(ٔ)"صدَّلوا هللا منهم وعملوا بشرعه: اتركوا دٌن دمحم، واتبعوا دٌننا، فإنا نتحمل آثام خطاٌاكم
ل الذٌن كفروا باهلل من لرٌش للذٌن آمنوا باهلل منهم: كونوا على مثل ولا لال الطبري: " 

ما نحن علٌه من التكذٌب بالبعث بعد الممات وجحود الثواب والعماب على األعمال، لالوا فإنكم 
إن اتبعتم سبٌلنا فً ذلن، فبعثتم من بعد الممات، وجوزٌتم على األعمال، فإنا نتحمل آثام 

 .(ٕ)خطاٌاكم حٌنبذ"
ٌمول تعالى مخبرا عن كفار لرٌش : أنهم لالوا ِلَمْن آمن منهم واتبع  لال ابن كثٌر:" 

إن  -الهدى : ارجعوا عن دٌنكم إلى دٌننا ، واتبعوا سبٌلنا ، } َوْلنَْحِمْل َخَطاٌَاُكْم { أي : وآثامكم 
بتن فً افعل هذا وخطٌ»علٌنا وفً رلابنا ، كما ٌمول المابل :  -كانت لكم آثام فً ذلن 

 .(ٖ)"«رلبتً
المعنى: إن تتبعوا سبٌلنا حملنا خطاٌاكم، وإن كان فٌه إثم فنحن نحتمله،  لال الزجاج:" 

 .(ٗ)ومعنى }سبٌلنا{ الطرٌك فً دٌننا الذي نسلكه"
عن مجاهد، لوله: "}اتبعوا سبٌلنا ولنحمل خطاٌاكم{، لال: لول كفار لرٌش بمكة لمن  

 .(٘)نبعث نحن وال أنتم، فاتبعونا إن كان علٌكم شًء فهو علٌنا"آمن منهم، ٌمول: لالوا: ال 
هم المادة من الكفار، لالوا لمن آمن من األتباع: اتركوا دٌن دمحم واتبعوا  لال الضحان:" 
 .(ٙ)دٌننا"
ٍء إِنَُّهْم لََكاِذبُوَن{ ]العنكبوت  ًْ [، ٕٔ:  لوله تعالى:}َوَما ُهْم بَِحاِمِلٌَن ِمْن َخَطاٌَاُهْم ِمْن َش

 .(2)"إنهم لكاذبون فٌما لالوا، أي:" ولٌسوا بحاملٌن من آثامهم من شًء
وهذا تكذٌب من هللا للمشركٌن الماتلٌن للذٌن آمنوا }اتبعوا سبٌلنا ولنحمل  لال الطبري:" 

خطاٌاكم{ ٌمول جل ثناإه: وكذبوا فً لٌلهم ذلن لهم، ما هم بحاملٌن من آثام خطاٌاهم من شًء، 
 .(1)بون فٌما لالوا لهم ووعدوهم، من حمل خطاٌاهم إن هم اتبعوهم"إنهم لكاذ
ٍء إِنَُّهْم  لال ابن كثٌر:"  ًْ لال هللا تكذٌبا لهم : } َوَما ُهْم بَِحاِمِلٌَن ِمْن َخَطاٌَاُهْم ِمْن َش

لََكاِذبُوَن { أي : فٌما لالوه : إنهم ٌحملون عن أولبن خطاٌاهم ، فإنه ال ٌحمل أحد وزر أحد ، } 
ٌء َولَْو  ًْ [ ، ولال تعالى : } 1َٔكاَن َذا لُْربَى { ]فاطر : َوإِْن تَْدُع ُمثْمَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها ال ٌُْحَمْل ِمْنهُ َش
 .(5)["ٔٔ،  َٓٔوال ٌَْسؤَُل َحِمٌٌم َحِمًٌما. ٌُبَصَُّرونَُهْم { ]المعارج : 

 
 المرآن

ا َكانُوا ٌَْفتَُرو ({ َٖٔن )}َولٌََْحِملُنَّ أَثْمَالَُهْم َوأَثْمَااًل َمَع أَثْمَاِلِهْم َولٌَُْسؤَلُنَّ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َعمَّ
 [ٖٔ]العنكبوت : 
 التفسٌر: 
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ولٌحملَنَّ هإالء المشركون أوزار أنفسهم وآثامها، وأوزار َمن أضلوا وصدُّوا عن سبٌل هللا مع 
أوزارهم، دون أن ٌنمص من أوزار تابعٌهم شًء، ولٌُسؤلُنَّ ٌوم المٌامة عما كانوا ٌختلمونه من 

 األكاذٌب.
[، أي:" ولٌحملَنَّ هإالء ٖٔمَالَُهْم َوأَثْمَااًل َمَع أَثْمَاِلِهْم{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}َولٌََْحِملُنَّ أَثْ  

المشركون أوزار أنفسهم وآثامها، وأوزار َمن أضلوا وصدُّوا عن سبٌل هللا مع أوزارهم، دون 
 .(ٔ)"أن ٌنمص من أوزار تابعٌهم شًء

ولٌحملن هإالء المشركون باهلل المابلون للذٌن آمنوا به اتبعوا سبٌلنا  لال الطبري: ٌمول:" 
ولنحمل خطاٌاكم أوزار أنفسهم وآثامها، وأوزار من أضلوا وصدوا عن سبٌل هللا مع 

 .(ٕ)أوزارهم"
إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضبللة ، أنهم ٌوم المٌامة ٌحملون  لال ابن كثٌر:هذا" 

ًرا أَخر بسبب َمْن أضلوا ِمَن الناس ، من ؼٌر أن ٌنمص من أوزار أولبن أوزار أنفسهم ، وأوزا
ٌِْر شٌبا ، كما لال تعالى : } ِلٌَْحِملُوا أَْوَزاَرُهْم َكاِملَةً ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوِمْن أَْوَزاِر الَِّذٌَن ٌُِضلُّونَُهْم بِ  ؽَ

 .(ٖ)["ِٕ٘عْلٍم أاَل َساَء َما ٌَِزُروَن { ]النحل : 
لتادة :"}ولٌحملن أثمالهم{، أي: أوزارهم، }وأثماال مع أثمالهم{، ٌمول: أوزار من  عن 
 .(ٗ)أضلوا"
من دعا لوما إلى الضبللة فعلٌه مثل أوزارهم من ؼٌر أن ٌنمص من  ولال لتادة:" 

 .(٘)أوزارهم شٌبا"
}لٌحملوا لال ابن زٌد، فً لوله: "}ولٌحملن أثمالهم وأثماال مع أثمالهم{،ولرأ لوله:  

أوزارهم كاملة ٌوم المٌامة ومن أوزار الذٌن ٌضلونهم بؽٌر علم أال ساء ما ٌزرون{، لال: فهذا 
 .(ٙ)"{لوله: }وأثماال مع أثمالهم

من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ٌنمص ذلن  »وفً الصحٌح: 
ل آثام من تبعه ال ٌنمص ذلن من من أجورهم شٌبا ومن دعا إلى ضبللة كان علٌه من اإلثم مث

 .(2)«آثامهم شٌبا
ا َكانُوا ٌَْفتَُروَن{ ]العنكبوت :   [، أي:" ولٌُسؤلُنَّ ٖٔلوله تعالى:}َولٌَُْسؤَلُنَّ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َعمَّ

 .(1)"ٌوم المٌامة عما كانوا ٌختلمونه من األكاذٌب
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ولٌسؤلن ٌوم المٌامة عما كانوا ٌكذبونهم فً الدنٌا بوعدهم إٌاهم  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)األباطٌل، ولٌلهم لهم: اتبعوا سبٌلنا ولنحمل خطاٌاكم فٌفترون الكذب بذلن"

ا َكانُوا ٌَْفتَُروَن{،  لال ابن كثٌر:}   .(ٕ)أي : ٌكذبون وٌختلمون من البهتان" "َعمَّ
[، ٕٗلال: }َولِفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسبُولُوَن{ ]الصافات : فذلن سإال توبٌخ كما  لال الزجاج:" 

}فٌََْوَمبٍِذ اَل  أنه ال ٌسؤل سإال استعبلم فً لوله: -عز وجل  -فؤما سإال استعبلم فمد أعلم هللا 
{ ]الرحمن :   .(ٖ)["5ٌُْٖسؤَُل َعْن َذْنبِِه إِْنٌس َواَل َجانٌّ

 .(ٗ)كانوا ٌكذبون فً الدنٌا"عن ابن عباس لوله: "}ٌفترون{، لال: ما  
 .(٘)عن لتادة لوله: "}عما كانوا ٌفترون{، لال: أي ٌشركون" 
عن أبً أمامة ، رضً هللا عنه ، لال : إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بلػ ما أرسل به ، ثم لال :  

ثم ٌنادي مناد  "إٌاكم والظلم ، فإن هللا ٌعزم ٌوم المٌامة فٌمول : وعزتً ال ٌجوزنً الٌوم ظلم!
فٌمول : أٌن فبلن ابن فبلن ؟ فٌؤتً ٌتبعه من الحسنات أمثال الجبال ، فٌشخص الناس إلٌها 
 -أبصارهم حتى ٌموم بٌن ٌدي هللا الرحمن عز وجل ثم ٌؤمر المنادي فٌنادي من كانت له تِبَاعة 

ن ٌدي الرحمن ، فٌمول عند فبلن ابن فبلن ، فهلّم. فٌمبلون حتى ٌجتمعوا لٌاما بٌ -أو : ُظبلمة 
الرحمن : الضوا عن عبدي. فٌمولون : كٌؾ نمضً عنه ؟ فٌمول لهم : خذوا لهم من حسناته. 
فبل ٌزالون ٌؤخذون منها حتى ال ٌبمى له حسنة ، ولد بمً من أصحاب الظبلمات ، فٌمول : 

علٌه". ثم  الضوا عن عبدي. فٌمولون : لم ٌبك له حسنة. فٌمول : خذوا من سٌباتهم فاحملوها
ا نزع النبً ملسو هيلع هللا ىلص بهذه اآلٌة الكرٌمة : } َولٌََْحِملُنَّ أَثْمَالَُهْم َوأَثْمَاال َمَع أَثْمَاِلِهْم َولٌَُْسؤَلُ  نَّ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َعمَّ

 .(ٙ)َكانُوا ٌَْفتَُروَن {"
 : "ٌا معاذ ، إن المإمن عن معاذ بن جبل ، رضً هللا عنه ، لال : لال لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ٌسؤل ٌوم المٌامة عن جمٌع سعٌه ، حتى عن ُكْحل عٌنٌه ، وعن فتات الطٌنة بإصبعٌه، فبل 
أْلفٌََنََّن تؤتً ٌوم المٌامة وأحد أسعد بما آتان هللا منن"
(2). 

 [ٖٔ-1فوابد اآلٌات:]
 منكر كالشرن والمعاصً.وجوب بر الوالدٌن فً المعروؾ وعدم طاعتهما فٌما هو  -ٔ
 بشرى المإمنٌن العاملٌن للصالحات بإدخالهم الجنة مع النبٌٌن والصدٌمٌن. -ٕ
 ذم النفاق وكفر المنافمٌن وإن ادعوا اإلٌمان فما هم بمإمنٌن. -ٖ
 بٌان ما كان علٌه ؼبلة الكفر فً مكة من العتو والطؽٌان. -ٗ
"  :زر من عمل بها كما فً الحدٌث الصحٌحتمرٌر مبدأ من سن سنة سٌبة فعلٌه وزرها وو -٘

من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ٌنمص ذلن من أجورهم شٌبا ومن 
  .(1)دعا إلى ضبللة كان علٌه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ٌنمص ذلن من آثامهم شٌبا"
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ألول كفل من دمها ألنه وفً الصحٌح أٌضا: " ال تمتل نفس ظلما إال كان على ابن آدم ا
 .(ٔ)أول من سن المتل"

 
 المرآن

ُهْم }َولَمَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى لَْوِمِه فَلَبَِث فٌِِهْم أَْلَؾ َسنٍَة إاِلَّ َخْمِسٌَن َعاًما فَؤََخَذُهُم الطُّوفَاُن وَ 
 [ٗٔ({ ]العنكبوت : َٗٔظاِلُموَن )
 التفسٌر: 

فٌهم ألؾ سنة إال خمسٌن عاًما، ٌدعوهم إلى التوحٌد وٌنهاهم  ولمد أرسلنا نوًحا إلى لومه فمكث
 عن الشرن، فلم ٌستجٌبوا له، فؤهلكهم هللا بالطوفان، وهم ظالمون ألنفسهم بكفرهم وطؽٌانهم.

]العنكبوت لوله تعالى:}َولَمَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى لَْوِمِه فَلَبَِث فٌِِهْم أَْلَؾ َسنٍَة إاِلَّ َخْمِسٌَن َعاًما{  
[، أي:" ولمد أرسلنا نوًحا إلى لومه فمكث فٌهم ألؾ سنة إال خمسٌن عاًما، ٌدعوهم إلى ٗٔ: 

 .(ٕ)التوحٌد وٌنهاهم عن الشرن"
وهذا وعٌد من هللا تعالى ذكره هإالء المشركٌن من لرٌش، المابلٌن للذٌن  لال الطبري:" 

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ال ٌحزننن ٌا دمحم ما تلمى من هإالء آمنوا: اتبعوا سبٌلنا، ولنحمل خطاٌاكم، ٌمول لنبٌه 
المشركٌن أنت وأصحابن من األذى، فإنً وإن أملٌت لهم فؤطلت إمبلءهم، فإن مصٌر أمرهم 
إلى البوار، ومصٌر أمرن وأمر أصحابن إلى العلو والظفر بهم، والنجاة مما ٌحل بهم من 

إلى لومه، فلبث فٌهم ألؾ سنة إال خمسٌن عاما ٌدعوهم العماب، كفعلنا ذلن بنوح، إذ أرسلناه 
إلى التوحٌد، وفراق اآللهة واألوثان، فلم ٌزدهم ذلن من دعابه إٌاهم إلى هللا من اإللبال إلٌه، 

 .(ٖ)ولبول ما أتاهم به من النصٌحة من عند هللا إال فرارا"
هذه تسلٌة من هللا تعالى لعبده ورسوله دمحم صلوات هللا وسبلمه علٌه ،  لال ابن كثٌر:" 

ٌخبره عن نوح علٌه السبلم : أنه مكث فً لومه هذه المدة ٌدعوهم إلى هللا لٌبل ونهاًرا ، وسرا ، 
وجهاًرا ، ومع هذا ما زادهم ذلن إال فرارا عن الحك ، وإعراضا عنه وتكذٌبا له ، وما آمن معه 

 .(ٗ)للٌل"منهم إال 
بعث نوح وهو ألربعٌن سنة ، ولبث فً لومه ألؾ سنة إال خمسٌن  لال ابن عباس:" 

 .(٘)عاما ، وعاش بعد الطوفان ستٌن عاما ، حتى كثر الناس وفشوا"
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ولال لتادة : ٌمال إن عمره كله كان ألؾ سنة إال خمسٌن عاما ، لبث فٌهم لبل أن  
 .(ٔ)لبث بعد الطوفان ثلثمابة وخمسٌن سنة"ٌدعوهم ثلثمابة سنة، ودعاهم ثلثمابة و

لال ابن كثٌر:"وهذا لول ؼرٌب ، وظاهر السٌاق من اآلٌة أنه مكث فً لومه ٌدعوهم 
 .(ٕ)إلى هللا ألؾ سنة إال خمسٌن عاما"

ولال عون بن أبً شداد: "إن هللا أرسل نوحا إلى لومه وهو ابن خمسٌن وثبلث مبة سنة  
 .(ٖ)خمسٌن عاما، ثم عاش بعد ذلن خمسٌن وثبلث مبة سنة"فلبث فٌهم ألؾ سنة إال 

لال ابن كثٌر:" وهذا أٌضا ؼرٌب ، رواه ابن أبً حاتم ، وابن جرٌر ، ولول ابن عباس 
 .(ٗ)ألرب ، وهللا أعلم "

عن مجاهد لال : "لال لً ابن عمر : كم لبث نوح فً لومه ؟ لال : للت ألؾ سنة إال 
س لم ٌزالوا فً نمصان من أعمارهم وأحبلمهم وأخبللهم إلى ٌومن خمسٌن عاما. لال : فإن النا

 .(٘)هذا"
[، أي:" فؤهلكهم هللا ٗٔلوله تعالى:}فَؤََخَذُهُم الطُّوفَاُن َوُهْم َظاِلُموَن{ ]العنكبوت : 

 .(ٙ)بالطوفان، وهم ظالمون ألنفسهم بكفرهم وطؽٌانهم"
 .(2)ٌعنً: الماء طؽى على كل شًء فؤؼرلوا" لال مماتل:" 
 .(1)فؤهلكهم الماء الكثٌر وهم ظالمون أنفسهم بكفرهم" لال الطبري: ٌمول:" 
لال ٌحٌى:" الطوفان الماء، فؤؼرلهم به. }وهم ظالمون{، أي: مشركون، ظالمون  

 .(5)ألنفسهم وبظلمهم ضروا أنفسهم"
ٌا دمحم  -أي : بعد هذه المدة الطوٌلة ما نجع فٌهم الببلغ واإلنذار ، فؤنت  لال ابن كثٌر:" 

ال تؤسؾ على َمْن كفر بن من لومن ، وال تحزن علٌهم ; فإن هللا ٌهدي َمْن ٌشاء وٌضل َمْن  -
ٌِْهْم َكِلَمةُ َربَِّن ال  ٌُْإِمنُوَن. َولَْو ٌشاء ، وبٌده األمر وإلٌه ترجع األمور ، } إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت َعلَ

[ ، واعلم أن هللا سٌظهرن 52،  5َٙجاَءتُْهْم ُكلُّ آٌٍَة َحتَّى ٌََرُوا اْلعََذاَب األِلٌَم { ]ٌونس : 
 .(ٓٔ)وٌنصرن وٌإٌدن ، وٌذل عدّون ، وٌكبتهم وٌجعلهم أسفل السافلٌن"

ؼٌره وهو ، مجازه: كل ما طام فاش من سٌل كان أو من «لال أبو عبٌدة:" الطُّوفانُ  
 :(ٔٔ)كذلن من الموت إذا كان جارفا فاشٌا كثٌرا، لال

 .(ٕٔ)أفناهم طوفان موت جارؾ"
 .(ٔ)لال ابن لتٌبة:" }الطوفان{ المطر الشدٌد" 
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الطوفان من كل شًء: ما كان كثٌرا مطٌفا بالجماعة كلها كالؽرق الذي  لال الزجاج:" 
 .(ٕ)لمتل الذرٌع والموت الجارؾ طوفان"ٌشتمل على المدن الكبٌرة. ٌمال فٌه طوفان. وكذلن ا

 .(ٖ)عن لتادة، لوله: "}فؤخذهم الطوفان{، لال: هو الماء الذي أرسل علٌهم" 
 .(ٗ)الطوفان: الؽرق" لال الضحان:" 
 

 المرآن
ٌْنَاهُ َوأَْصَحاَب السَِّفٌنَِة َوَجعَْلنَاَها آٌَةً ِلْلعَالَِمٌَن )  [ ٗٔ({ ]العنكبوت : ٘ٔ}فَؤَْنَج

 فؤنجٌنا نوًحا وَمن تبعه ممن كان معه فً السفٌنة، وجعلنا ذلن عبرة وعظة للعالمٌن.
ٌْنَاهُ َوأَْصَحاَب السَِّفٌنَِة{ ]العنكبوت :   [، أي:" فؤنجٌنا نوًحا وَمن تبعه ٗٔلوله تعالى:}فَؤَْنَج

 .(٘)ممن كان معه فً السفٌنة"
فؤنجٌنا نوحا وأصحاب سفٌنته، وهم الذٌن حملهم فً سفٌنته من  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٙ)ولده وأزواجهم"
 .(2)لال ابن كثٌر:" أي : الذٌن آمنوا بنوح علٌه السبلم "

}لُْلنَا اْحِمْل فٌَِها  فً لوله: -لد بٌن فً ؼٌر هذه اآلٌة من أصحاب السفٌنة  لال الزجاج:" 
ٌِْن  ٌِْن اثْنَ ٌِْه اْلمَْول{ ]هود : ِمْن ُكّلٍ َزْوَج  .(1)["َٓٗوأَْهلََن إاِلَّ َمْن َسبََك َعلَ

[، أي:" وجعلنا ذلن عبرة وعظة ٗٔلوله تعالى:}َوَجعَْلنَاَها آٌَةً ِلْلعَالَِمٌَن{ ]العنكبوت :  
 .(5)للعالمٌن"
 .(ٓٔ)ٌعنً: السفٌنة }آٌة للعالمٌن{، ٌعنً: لمن بعدهم من الناس" لال مماتل:" 
ٌمول: وجعلنا السفٌنة التً أنجٌناه وأصحابه فٌها عبرة وعظة للعالمٌن،  الطبري: "لال  

 .(ٔٔ)وحجة علٌهم، ولو لٌل: وجعلنا عموبتنا إٌاهم آٌة للعالمٌن. كان وجها من التؤوٌل"
 .(ٕٔ)أبماها هللا آٌة للناس بؤعلى الجودي" لال لتادة:" 

، إما عٌنها كما لال لتادة : إنها بمٌت إلى لال ابن كثٌر:" أي : وجعلنا تلن السفٌنة بالٌة 
أول اإلسبلم على جبل الجودي ، أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلك ، كٌؾ نجاهم 
ٌَّتَُهْم فًِ اْلفُْلِن اْلَمْشُحوِن. َوَخلَْمنَا لَُهْم  ِمْن من الطوفان ، كما لال تعالى : } َوآٌَةٌ لَُهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُّرِ

إِلَى ِحٌٍن  ثِْلِه َما ٌَْرَكبُوَن. َوإِْن نََشؤْ نُْؽِرْلُهْم فبَل َصِرٌَخ لَُهْم َوال ُهْم ٌُْنمَذُوَن. إاِل َرْحَمةً ِمنَّا َوَمتَاًعامِ 
ا َطؽَى اْلَماُء َحَمْلنَاُكْم فًِ اْلَجاِرٌَِة. ِلنَْجعَلََها لَُكْم تَ ٗٗ - ٔٗ{ ]ٌس :  ْذِكَرةً [ ، ولال تعالى : } إِنَّا لَمَّ

نَاهُ َوأَْصَحاَب السَِّفٌنَِة َوَجعَْلنَاَها ٕٔ،  َٔٔوتَِعٌََها أُذٌُن َواِعٌَةٌ { ]الحالة :  ٌْ [ ، ولال هاهنا : } فَؤَْنَج
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آٌَةً ِلْلعَالَِمٌَن { ، وهذا من باب التدرٌج من الشخص إلى الجنس ، كموله تعالى : } َولَمَْد َزٌَّنَّا 
ْنٌَا  [ أي : وجعلنا نوعها ، فإن التً ٘بَِمَصابٌَِح َوَجعَْلنَاَها ُرُجوًما ِللشٌََّاِطٌِن { ]الملن : السََّماَء الدُّ

ٌرمى  بها لٌست هً التً زٌنة للسماء. ولال تعالى : } َولَمَْد َخلَْمنَا اإلْنَساَن ِمْن ُسبللٍَة ِمْن ِطٌٍن. 
 .(ٔ)[ ، ولهذا نظابر كثٌرة"ٖٔ،  ٕٔمنون : ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فًِ لََراٍر َمِكٌٍن { ]المإ

 [:٘ٔ-ٗٔفوابد اآلٌتٌن: ]
 بٌان سنة هللا تعالى فً إرسال الرسل لهداٌة الخلك. -ٔ
ٌِْه  -ٕ بٌان للة من استجاب لنوح مع المدة الطوٌلة فٌكون هذا تسلٌة لرسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ

 َوَسلََّم والدعاة من بعد.
 تعالى للظالمٌن وإنجابه المإمنٌن وهً عبرة للمعتبرٌن.بٌان إهبلن هللا  -ٖ
 

 المرآن
ٌٌْر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن ) َ َواتَّمُوهُ َذِلُكْم َخ ({ ]العنكبوت: ٙٔ}َوإِْبَراِهٌَم إِْذ لَاَل ِلمَْوِمِه اْعبُُدوا َّللاَّ

ٔٙ] 
 التفسٌر: 
لومه: أن أخلصوا العبادة هلل وحده، واتموا إبراهٌم علٌه السبلم حٌن دعا  -أٌها الرسول-واذكر 

سخطه بؤداء فرابضه واجتناب معاصٌه، ذلكم خٌر لكم، إن كنتم تعلمون ما هو خٌر لكم مما هو 
 شر لكم.
َ َواتَّمُوهُ{ ]العنكبوت:   -[، أي:" واذكر ٙٔلوله تعالى:}َوإِْبَراِهٌَم إِْذ لَاَل ِلمَْوِمِه اْعبُُدوا َّللاَّ

براهٌم علٌه السبلم حٌن دعا لومه: أن أخلصوا العبادة هلل وحده، واتموا سخطه إ -أٌها الرسول
 .(ٕ)بؤداء فرابضه واجتناب معاصٌه"

 .(ٖ)"ٌعنً: وحدوا هللا واخشوه لال مماتل:" 
 .(ٗ)أي : أخلصوا له العبادة والخوؾ" لال ابن كثٌر:" 
: واذكر أٌضا ٌا دمحم إبراهٌم خلٌل الرحمن، ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلصلال الطبري:" 

إذ لال لمومه: اعبدوا هللا أٌها الموم دون ؼٌره من األوثان واألصنام، فإنه ال إله لكم ؼٌره، 
 .(٘)واتموا سخطه بؤداء فرابضه، واجتناب معاصٌه"

ولد إبراهٌم علٌه السبلم فكان فً كل ٌوم مر به كؤنه جمعة والجمعة  لال السدي:" 
كالشهر من سرعة شبابه، وكبر إبراهٌم علٌه السبلم ثم أتى لومه فدعاهم. فمال: ٌا لوم، إنً 

 .(ٙ)بريء مما تشركون"
ٌٌْر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]العنكبوت:   كم خٌر لكم، إن [، أي:" ذلٙٔلوله تعالى:}َذِلُكْم َخ

 .(2)كنتم تعلمون ما هو خٌر لكم مما هو شر لكم"
ٌعنً: عبادة هللا خٌر لكم من عبادة األوثان }إن كنتم تعلمون{، ولكنكم ال  لال مماتل:" 
 .(1)"تعلمون
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 .(ٔ)}ذلكم خٌر لكم إن كنتم تعلمون{ما هو خٌر لكم مما هو شر لكم"لال الطبري: " 
أي : إذا فعلتم ذلن حصل لكم الخٌر فً الدنٌا واآلخرة ، واندفع عنكم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)الشر فً الدنٌا واآلخرة "
 .(ٖ)خٌر لكم{، ٌعنً: أفضل لكم"عن سعٌد بن جبٌر، لوله:"} 
 

 المرآن
ِ أَْوثَانًا َوتَْخلُمُوَن إِْفًكا إِنَّ الَِّذٌَن  ِ اَل ٌَْمِلُكوَن لَكُْم }إِنََّما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٌِْه تُْرَجعُوَن ) ْزَق َواْعبُُدوهُ َواْشُكُروا لَهُ إِلَ ِ الّرِ  [4ٔ({ ]العنكبوت: 4ِٔرْزلًا فَاْبتَؽُوا ِعْنَد َّللاَّ
 التفسٌر: 
ها آلهة، إنَّ أوثانكم ِمن دون هللا إال أصناًما، وتفترون كذبًا بتسمٌتكم إٌا -أٌها الموم-ما تعبدون 

التً تعبدونها من دون هللا ال تمدر أن ترزلكم شٌبًا، فالتمسوا عند هللا الرزق ال من عند أوثانكم، 
وأخلصوا له العبادة والشكر على رزله إٌاكم، إلى هللا تُردُّون من بعد مماتكم، فٌجازٌكم على ما 

 عملتم.
ِ أَْوثَانًا{ ]العنكبوت: لوله تعالى:}إِنََّما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدو  أٌها -[، أي:" ما تعبدون 2ِٔن َّللاَّ
 .(ٗ)ِمن دون هللا إال أصناًما، وتفترون كذبًا بتسمٌتكم إٌاها آلهة" -الموم
ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن لٌل خلٌله إبراهٌم لمومه: إنما تعبدون أٌها  لال الطبري: " 

 .(٘)الموم من دون هللا أوثانا، ٌعنً مثبل"
 .(ٙ)"ٌعنى: أصناما لال مماتل:" 
 .(2)عن لتادة، لوله: "}إنما تعبدون من دون هللا أوثانا{، أصناما" 
[، أي:" وتفترون كذبًا بتسمٌتكم إٌاها 2ٔلوله تعالى:}َوتَْخلُمُوَن إِْفًكا{ ]العنكبوت:  
 .(1)آلهة"
 .(5)وتصنعون كذبا وباطبل" لال الطبري:أي:" 
 .(ٓٔ)"تعلمونها بؤٌدٌكم ثم تزعمون أنها آلهة كذبا وأنتم تنحتونها لال مماتل:" 
أخبرهم أن األصنام التً ٌعبدونها واألوثان ، ال تضر وال تنفع ، وإنما  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)اختلمتم أنتم لها أسماء ، سمٌتموها آلهة ، وإنما هً مخلولة مثلكم "
 .(ٕٔ)أصناما"عن لتادة :"}وتخلمون إفكا{، أي: تصنعون  
 .(ٔ)عن ابن زٌد، لوله: "}وتخلمون إفكا{، األوثان التً ٌنحتونها بؤٌدٌهم" 
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 .(ٕ)عن ابن عباس، لوله: "}وتخلمون إفكا{، لال: تنحتون تصورون إفكا" 
 .(ٖ)وتصورون إفكا" لال عطاء:" 
 .(ٗ)عن ابن عباس، لوله: "}وتخلمون إفكا{، ٌمول: تصنعون كذبا" 

 .(٘)خلمون إفكا{، ٌمول: وتمولون إفكا"عن ابن عباس:"} وت
 .(ٙ)تمولون كذبا" ولال مجاهد:"

ِ اَل ٌَْمِلُكوَن لَُكْم ِرْزلًا{ ]العنكبوت:   [، أي:" 2ٔلوله تعالى:}إِنَّ الَِّذٌَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
 .(2)إنَّ أوثانكم التً تعبدونها من دون هللا ال تمدر أن ترزلكم شٌبًا"

 .(1)إن أوثانكم التً تعبدونها، ال تمدر أن ترزلكم شٌبا" الطبري:ٌمول:"لال  
 .(5)عن لتادة لوله: "}إن الذٌن تعبدون من دون هللا{، هذا الوثن وهذا الحجر" 
ْزَق{ ]العنكبوت:   ِ الّرِ [، أي:" فالتمسوا عند هللا الرزق ال 2ٔلوله تعالى:}فَاْبتَؽُوا ِعْنَد َّللاَّ

 .(ٓٔ)"من عند أوثانكم
ْزَق { أي : ال عند ؼٌره ، فإن ؼٌره ال ٌملن  لال ابن كثٌر: "أي:  ِ الّرِ فاطلبوا } ِعْنَد َّللاَّ
 .(ٔٔ)شٌبا"

 .(ٕٔ)[، أي:" وأخلصوا له العبادة"2ٔلوله تعالى:}َواْعبُُدوهُ{ ]العنكبوت: 
 .(ٖٔ)ٌمول: وذلوا له" لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)أي : كلوا من رزله واعبدوه وحده " لال ابن كثٌر: " 

[، أي:" وأخلصوا له الشكر على رزله 2ٔلوله تعالى:}َواْشُكُروا لَهُ{ ]العنكبوت: 
 .(٘ٔ)إٌاكم"
 .(ٙٔ)على رزله إٌاكم، ونعمه التً أنعمها علٌكم" لال الطبري:أي:" 
 .(2ٔ)واشكروا له على ما أنعم به علٌكم " لال ابن كثٌر: " 
 .(ٔ)"كرامة أكرمكم هللا بها، فاشكروا هلل نعمه": لال لتادة 
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 .(ٕ)إن كل عمل عمل هلل فهو شكر ألنعم هللا" لال دمحم بن كعب المرظً:" 
ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]العنكبوت:   [، أي:" إلى هللا تُردُّون من بعد مماتكم، 2ٔلوله تعالى:}إِلَ

 .(ٖ)فٌجازٌكم على ما عملتم"
ٌمول: إلى هللا تردون من بعد مماتكم، فٌسؤلكم عما أنتم علٌه من عبادتكم  لال الطبري:" 

 .(ٗ)ؼٌره وأنتم عباده وخلمه، وفً نعمه تتملبون، ورزله تؤكلون"
 .(٘)أي : ٌوم المٌامة ، فٌجازي كل عامل بعمله " لال ابن كثٌر: " 
 

 المرآن
بُوا فَمَْد َكذََّب أَُمٌم ِمْن  ُسوِل إِالَّ اْلباََلُغ اْلُمبٌُِن )}َوإِْن تَُكذِّ ({ ]العنكبوت: 4ٔلَْبِلُكْم َوَما َعلَى الرَّ

ٔ4] 
 التفسٌر: 

بوا  رسولنا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما دعاكم إلٌه من عبادة هللا وحده، فمد كذبت  -أٌها الناس-وإن تكذِّ
سول دمحم  جماعات من لبلكم رسلها فٌما دعتهم إلٌه من الحك، فحل بهم سخط هللا، وما على الرَّ

 إال أن ٌبلؽكم عن هللا رسالته الببلغ الواضح، ولد فَعَل.
بُوا فَمَْد َكذََّب أَُمٌم ِمْن لَْبِلُكْم{ ]العنكبوت:   بوا 1ٔلوله تعالى:}َوإِْن تَُكذِّ أٌها -[، أي:" وإن تكذِّ
ادة هللا وحده، فمد كذبت جماعات من لبلكم رسولنا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما دعاكم إلٌه من عب -الناس

 .(ٙ)رسلها فٌما دعتهم إلٌه من الحك، فحل بهم سخط هللا"
ٌمول: " وإن تكذبوا أٌها الناس رسولنا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص فٌما دعاكم إلٌه من عبادة  لال الطبري: 

لبلكم رسلها فٌما  ربكم الذي خلمكم ورزلكم، والبراءة من األوثان، فمد كذبت جماعات من
دعتهم إلٌه الرسل من الحك، فحل بها من هللا سخطه، ونزل بها من عاجل عموبته، فسبٌلكم 

 .(2)سبٌلها فٌما هو نازل بكم بتكذٌبكم إٌاه"
 .(1)أي : فبلؽكم ما حل بهم من العذاب والنكال فً مخالفة الرسل " لال ابن كثٌر: " 
 .(5)أمم من لبلكم{، لال: ٌعزي نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص" عن لتادة لوله: "}إن تكذبوا فمد كذب 
وهذا من لتادة ٌمتضً أنه لد انمطع الكبلم األول ، واعترض بهذا إلى  لال ابن كثٌر: " 

 .(ٓٔ)لوله : } فََما َكاَن َجَواَب لَْوِمِه {. وهكذا نص على ذلن ابن جرٌر أٌضا
الخلٌل ، علٌه السبلم لمومه ٌحتج والظاهر من السٌاق أن كل هذا من كبلم إبراهٌم 

 .(ٔٔ)علٌهم إلثبات المعاد ، لموله بعد هذا كله : } فََما َكاَن َجَواَب لَْوِمِه { ، وهللا أعلم"
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ُسوِل إاِلَّ اْلببََلغُ اْلُمبٌُِن{ ]العنكبوت:   [، أي:" وما على 1ٔلوله تعالى:}َوَما َعلَى الرَّ
سول دمحم إال أن ٌبلؽكم عن هللا   .(ٔ)رسالته الببلغ الواضح"الرَّ

"ٌمول: وما على دمحم إال أن ٌبلؽكم عن هللا رسالته، وٌإدي إلٌكم ما أمره  لال الطبري: 
بؤدابه إلٌكم ربه. وٌعنً بالببلغ المبٌن: الذي ٌبٌن لمن سمعه ما ٌراد به، وٌفهم به ما ٌعنً 

 .(ٕ)به"
ٌعنً : إنما على الرسول أن ٌبلؽكم ما أمره هللا تعالى به من الرسالة ،  لال ابن كثٌر: " 

 .(ٖ)وهللا ٌضل َمْن ٌشاء وٌهدي َمْن ٌشاء ، فاحرصوا ألنفسكم أن تكونوا من السعداء"
 .(ٗ)عن سعٌد بن جبٌر:"}المبٌن{، ٌعنً: البٌّن" 

 [:1ٔ-ٙٔفوابد اآلٌات:]
 من الخسران فً الدارٌن.وجوب عبادة هللا وتمواه طلباً للنجاة  -ٔ
 بطبلن عبادة ؼٌر هللا عن طرٌك األدلة العملٌة. -ٕ
ما عبد الناس األوثان إال من جهلهم وفمرهم فلذا ٌجب أن ٌعلموا أن هللا هو ربهم المستحك  -ٖ

 لعبادتهم وأن هللا تعالى هو الذي ٌسد فمرهم وٌرزلهم ومن عداه ال ٌملن ذلن لهم
بحمده والثناء علٌه وبطاعته وصرؾ النعم فٌما من أجله أنعم بها وجوب شكر هللا تعالى  -ٗ

 على عبده.
ٌِْه َوَسلََّم وتؤنٌب المشركٌن من أهل مكة. -٘  تسلٌة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ

 المرآن
ِ ٌَِسٌٌر ) ُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ إِنَّ َذِلَن َعلَى َّللاَّ ٌَْؾ ٌُْبِدُئ َّللاَّ  [ 4ٔ({ ]العنكبوت : 4ٔ}أََولَْم ٌََرْوا َك

 التفسٌر:
أو لم ٌعلم هإالء كٌؾ ٌنشا هللا الخلك من العدم، ثم ٌعٌده من بعد فنابه، كما بدأه أول مرة خلمًا 

 ن ذلن على هللا ٌسٌر، كما كان ٌسًٌرا علٌه إنشاإه.جدًٌدا، ال ٌتعذر علٌه ذلن؟ إ
ُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ{ ]العنكبوت :   ٌَْؾ ٌُْبِدُئ َّللاَّ [، أي:" أو لم ٌعلم 5ٔلوله تعالى:}أََولَْم ٌََرْوا َك

هإالء كٌؾ ٌنشا هللا الخلك من العدم، ثم ٌعٌده من بعد فنابه، كما بدأه أول مرة خلمًا جدًٌدا، ال 
 .(٘)ٌتعذر علٌه ذلن؟"

خلك اإلنسان من نطفة،  -عز وجل -ٌمول: أو لم ٌعلم كفار مكة كٌؾ بدأ هللا لال مماتل:" 
ثم من علمة، ثم من مضؽة، ثم عظاما، ثم لحما، ولم ٌكونوا شٌبا ثم هلكوا، ثم ٌعٌدهم فً 

 .(ٙ)اآلخرة"
أولم ٌروا كٌؾ ٌستؤنؾ هللا خلك األشٌاء طفبل صؽٌرا، ثم ؼبلما  لال الطبري: ٌمول:" 

ٌافعا، ثم رجبل مجتمعا، ثم كهبل، ثم هو ٌعٌده من بعد فنابه وببله، كما بدأه أول مرة خلما جدٌدا، 
 .(2)ال ٌتعذر علٌه ذلن"

االستفهام لتلوبٌخ لمنكري الحشر، أي: أولم ٌر المكذبون بالدالبل  لال الصابونً:" 
ساطعة كٌؾ خلك تعالى الخلك ابتداًء من العدم، فٌستدلون بالخلمة األولى على اإِلعادة فً ال

 .(ٔ)الحشر؟"
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عن الربٌع بن أنس، لوله: "}أولم ٌروا كٌؾ ٌبدئ هللا الخلك ثم ٌعٌده{، لدروا كٌؾ ٌبدي  
 .(ٕ)هللا الخلك، خلك أنفسهم ثم ٌعٌدهم إلى التراب"

 .(ٖ)كٌؾ ٌبدئ هللا الخلك{: بالبعث بعد الموت"عن لتادة لوله: "}أولم ٌروا  
خلك هللا ابن آدم كما شاء ومما شاء فكان كذلن فتبارن هللا أحسن الخالمٌن،  لال وهب:" 

خلك من التراب والماء، فمنه لحمه ودمه وشعره وعظامه وجسده، فهذا بدء الخلك الذي خلك هللا 
منه ابن آدم. ثم جعلت فٌه النفس فٌها ٌموم وٌمعد وٌسمع وٌبصر وٌعلم ما تعلم الدواب وٌتمً ما 

علت فٌه الروح فبه عرؾ الحك من الباطل والرشد من الؽً، وبه حذر وتمدم واستشار تتمً ثم ج
وتعلم ودبر األمور كلها. فمن التراب ٌبوسته ومن الماء رطوبته. فهذا بدء الخلك الذي منه خلك 

 .(ٗ)هللا ابن آدم كما أحب أن ٌكون"
نظر إلٌهم حٌن مشوا إنه لرأ فً بعض الكتب: أن هللا تبارن وتعالى حٌن خلك الخلك ف 

على وجه األرض وجرت األنهار، لال: أنا هللا الذي خلمتن بموتً وأتمنتن بحكمتً، حك لضابً 
ونافذ أمري، وأنا الذي أفنٌن كما خلمتن، حتى أبمى كما كنت لبل أن أخلمن وحدي، ألن الملن 

بً، فٌومبذ ٌخشى والخلود ال ٌنبؽً إال لً. ثم أعٌد خلمً بعد فنابهم لجزابً وأجمعهم لمضا
خلمً عذابً ووعٌدي، وٌومبذ تجل الملوب من خوفً وترفل األلدام من هٌبتً، وتخؾ الملوب 

 .(٘)من شدة سلطانً، وتبرأ اآللهة ممن عبدها دونً"
 .(ٙ)، بالتاء«تروا»تمرأ: و 
ِ ٌَِسٌٌر{ ]العنكبوت :   هللا ٌسٌر، كما [، أي:" إن ذلن على 5ٔلوله تعالى:}إِنَّ َذِلَن َعلَى َّللاَّ

 . (2)كان ٌسًٌرا علٌه إنشاإه"
 .(1)هٌن" -عز وجل -ٌمول: إعادتهم فً اآلخرة على هللا لال مماتل:" 
 .(5)سهل كما كان ٌسٌرا علٌه إبداإه" لال الطبري:أي:" 
 .(ٓٔ)عن ابن عباس، لوله: "}ٌسٌر{، ٌعنً: هٌنا" 
 

 المرآن
َ َعلَى ُكّلِ }لُْل ِسٌُروا فًِ اْْلَْرِض فَاْنُظُروا  ُ ٌُْنِشُا النَّْشؤَةَ اآْلِخَرةَ إِنَّ َّللاَّ ٌَْؾ بََدأَ اْلَخْلَك ثُمَّ َّللاَّ َك

ٍء لَِدٌٌر ) ًْ  [ٕٓ({ ]العنكبوت : َٕٓش
 التفسٌر: 
لمنكري البعث بعد الممات: سٌروا فً األرض، فانظروا كٌؾ أنشؤ هللا  -أٌها الرسول-لل 

مبتَدأً؟ فكذلن ال ٌتعذر علٌه إعادة إنشابه النشؤة اآلخرة. إن هللا الخلك، ولم ٌتعذر علٌه إنشاإه 
 على كل شًء لدٌر، ال ٌعجزه شًء أراده.
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ٌَْؾ بََدأَ اْلَخْلَك{ ]العنكبوت :   [، أي:" لل ٕٓلوله تعالى:}لُْل ِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض فَاْنُظُروا َك
، فانظروا كٌؾ أنشؤ هللا أرجاء األرضسٌروا فً لمنكري البعث بعد الممات:  -أٌها الرسول-

 .(ٔ)الخلك"
ٌمول تعالى ذكره لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم للمنكرٌن للبعث بعد الممات،  لال الطبري:" 

الجاحدٌن الثواب والعماب: }سٌروا فً األرض فانظروا كٌؾ بدأ{ هللا األشٌاء وكٌؾ أنشؤها 
اء، فلم ٌتعذر علٌه إحداثها مبدبا، فكذلن ال ٌتعذر علٌه وأحدثها; وكما أوجدها وأحدثها ابتد

 .(ٕ)إنشاإها معٌدا"
 .(ٖ)عن لتادة: "}فانظروا كٌؾ بدأ الخلك{: خلك هللا السموات واألرض" 
ُ ٌُْنِشُا النَّْشؤَةَ اآْلِخَرةَ{ ]العنكبوت :   ثم هو تعالى ٌنشبهم  [، أي:"ٕٓلوله تعالى:}ثُمَّ َّللاَّ

 .(ٗ)عند البعث نشؤةً أخرى"
 .(٘)"ٌمول: ثم هللا ٌبدئ تلن البدأة اآلخرة بعد الفناء" لال الطبري: 
 .(ٙ)عن لتادة، لوله: "}هللا ٌنشا النشؤة اآلخرة{، لال: البعث بعد الموت" 
 .(2)هً الحٌاة بعد الموت، وهو النشور" لال ابن عباس:" 
ٍء لَِدٌٌر{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}إِنَّ   ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش [، أي:" إن هللا على كل شًء َّٕٓللاَّ

 .(1)لدٌر، ال ٌعجزه شًء أراده"
ٌمول:" إن هللا على إنشاء جمٌع خلمه بعد إفنابه كهٌبته لبل فنابه، وعلى  لال الطبري: 

 .(5)ؼٌر ذلن مما ٌشاء فعله لادر ال ٌعجزه شًء أراده"
 

 المرآن
ٌِْه تُْملَبُوَن ) ُب َمْن ٌََشاُء َوٌَْرَحُم َمْن ٌََشاُء َوإِلَ  [ٕٔ({ ]العنكبوت : ٕٔ}ٌُعَذِّ

 التفسٌر: 
ٌعذب َمن ٌشاء ِمن خلمه على ما أسلؾ ِمن جرمه فً أٌام حٌاته، وٌرحم َمن ٌشاء منهم ممن 

 تاب وآمن وعمل صالًحا، وإلٌه ترجعون، فٌجازٌكم بما عملتم.
ُب َمْن ٌََشاُء َوٌَْرَحُم َمْن ٌََشاُء{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}ٌُ   [، أي:" ٌعذب َمن ٌشاء ٕٔعَذِّ

ِمن خلمه على ما أسلؾ ِمن جرمه فً أٌام حٌاته، وٌرحم َمن ٌشاء منهم ممن تاب وآمن وعمل 
 .(ٓٔ)صالًحا"
، فـ ٌمول تعالى ذكره: }ثم هللا ٌنشا النشؤة اآلخرة{ خلمه من بعد فنابهم لال الطبري:" 

}ٌعذب من ٌشاء{ منهم على ما أسلؾ من جرمه فً أٌام حٌاته، }وٌرحم من ٌشاء{ منهم ممن 
 .(ٔ)تاب وآمن وعمل صالحا"
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 .(ٕ)ٌؽفر لمن ٌشاء العظٌم، وٌعذب من ٌشاء على الصؽٌر" لال سفٌان:" 
ٌِْه تُْملَبُوَن{ ]العنكبوت :   بما  [، أي:" وإلٌه ترجعون، فٌجازٌكمٕٔلوله تعالى:}َوإِلَ
 .(ٖ)عملتم"
 .(ٗ)ٌمول: وإلٌه ترجعون وتردون" لال الطبري:" 
 

 المرآن
ٍ َواَل نَِصٌٍر  ًّ ِ ِمْن َوِل }َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزٌَن فًِ اْْلَْرِض َواَل فًِ السََّماِء َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 [ٕٕ({ ]العنكبوت : ٕٕ)
 التفسٌر: 
هللا فً األرض وال فً السماء إن عصٌتموه، وما كان لكم من بمعجزي  -أٌها الناس-وما أنتم 

ٍ ٌلً أموركم، وال نصٌر ٌنصركم من هللا إن أراد بكم سوًءا. ًّ  دون هللا ِمن ول
[، أي:" وما ٕٕلوله تعالى:}َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزٌَن فًِ اأْلَْرِض َواَل فًِ السََّماِء{ ]العنكبوت :  
 .(٘)بمعجزي هللا فً األرض وال فً السماء إن عصٌتموه" -أٌها الناس-أنتم 
 .(ٙ)أي: ال تعجزوننا هربا فً األرض وال فً السماء" لال األخفش:" 
 .(2)أراد: وال من فً السماء بمعجز" لال ابن لتٌبة:" 
 .(1)ٌعنً: ما أنتم بسابمً هللا بؤعمالكم الخبٌثة فتفوتونه هربا" لال ٌحٌى:" 
 .(5)ٌعنً: ما أنتم بسابمً هللا بؤعمالكم الخبٌثة، فتفوتوه هربا" لال السدي:" 
ال ٌعجز أهل األرضٌن فً األرضٌن، وال أهل السماوات فً السماوات  لال ابن زٌد:" 

إن عصوه ولرأ ال ٌعزب، عنه مثمال ذرة فً السماوات وال فً األرض وال أصؽر من ذلن 
 .(ٓٔ)وال أكبر إال فً كتاب مبٌن"

ولو لال لابل: معناه: وال أنتم بمعجزٌن فً األرض، وال أنتم لو كنتم فً  ري:"لال الطب 
 .(ٔٔ)السماء بمعجزٌن كان مذهبا"

 .(ٕٔ)عن ابن الزبٌر:"}بمعجزٌن{، ٌعنً: مثبطٌن" 
ٌمول: المابل: وكٌؾ وصفهم أنهم ال ٌعجزون فً األرض وال فً السماء،  لال الفراء:" 

ما أنتم بمعجزٌن فً األرض وال من فً السماء  -وهللا أعلم -ولٌسوا من أهل السماء؟ فالمعنى
 :(ٖٔ)بمعجز. وهو من ؼامض العربٌة للضمٌر الذي لم ٌظهر فً الثانً، ومثله لول حسان
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 أَمْن ٌهُجو رسوَل هللاِ منكْم ... وٌمدُحه وٌنصُره سواُء 
والنصر لمن هذه ولد ٌمع فً وهم السامع أن المدح « من»أراد: ومن ٌنصره وٌمدحه فؤضمر 

الظاهرة. ومثله فً الكبلم: أكرم من أتان وأتى أبان، وأكرم من أتان ولم ٌؤت زٌدا، ترٌد: ومن 
 .(ٔ)لم ٌؤت زٌدا"
ٍ َواَل نَِصٌٍر{ ]العنكبوت :   ًّ ِ ِمْن َوِل [، أي:" وما كان ٕٕلوله تعالى:}َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ٍ ٌلً أمو ًّ  .(ٕ)ركم، وال نصٌر ٌنصركم من هللا إن أراد بكم سوًءا"لكم من دون هللا ِمن ول
ٌمول: وما كان لكم أٌها الناس من دون هللا من ولً ٌلً أموركم، وال  لال الطبري:" 

 .(ٖ)نصٌر ٌنصركم منه هللا إن أراد بكم سوءا وال ٌمنعكم منه إن أحل بكم عموبته"
 

 المرآن
 ِ ({ َٖٕوِلمَابِِه أُولَبَِن ٌَبُِسوا ِمْن َرْحَمتًِ َوأُولَبَِن لَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم )}َوالَِّذٌَن َكفَُروا بِآٌَاِت َّللاَّ

 [ٖٕ]العنكبوت : 
 التفسٌر: 

ا  والذٌن جحدوا ُحجج هللا وأنكروا أدلته، ولماءه ٌوم المٌامة، أولبن لٌس لهم مطمع فً رحمتً لَمَّ
 إلم موجع.عاٌنوا ما أُِعدَّ لهم من العذاب، وأولبن لهم عذاب م

ِ َوِلمَابِِه{ ]العنكبوت :   [، أي:" والذٌن جحدوا ٖٕلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َكفَُروا بِآٌَاِت َّللاَّ
 .(ٗ)ُحجج هللا وأنكروا أدلته، ولماءه ٌوم المٌامة"

ٌمول: " والذٌن كفروا حجج هللا، وأنكروا أدلته، وجحدوا لماءه والورود لال الطبري:  
 .(٘)الساعة"علٌه، ٌوم تموم 

 .(ٙ)ما آٌات هللا إال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لال السدي:"
 .(2)عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "}لمابه{، لال: البعث فً اآلخرة" 
[، أي:" أولبن لٌس لهم مطمع فً ٖٕلوله تعالى:}أُولَبَِن ٌَبُِسوا ِمْن َرْحَمتًِ{ ]العنكبوت :  

ا عاٌنوا ما أُِعدَّ لهم  .(1)من العذاب" رحمتً لَمَّ
 .(5)ٌعنً: من جنتً" لال ٌحٌى:" 
ٌمول: " أولبن ٌبسوا من رحمتً فً اآلخرة لما عاٌنوا ما أعد لهم من لال الطبري:  
 .(ٓٔ)العذاب"
 .(ٔٔ)أي بعلمهم; أنها ال تمع بهم" لال ابن فورن:" 
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وأولبن لهم عذاب مإلم [، أي:" ٖٕلوله تعالى:}َوأُولَبَِن لَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم{ ]العنكبوت :  
 .(ٔ)موجع"
 .(ٕ)ٌمول: "وأولبن لهم عذاب موجع"لال الطبري:  
روي عن لتادة أنه لال: إن هللا ذم لوما هانوا علٌه فمال: }أولبن ٌبسوا من  لال الزجاج:" 

رحمتً{، ولال: }إنه ال ٌٌؤس من روح هللا إال الموم الكافرون{. وٌنبؽً للمإمن أال ٌٌبس من 
روح هللا، وال من رحمته، وال ٌؤمن من عذابه وعمابه، وصفة المإمن أن ٌكون راجٌا هلل، 

 .(ٖ)خابفا"
 [:ٖٕ-5ٔاآلٌات:]فوابد 
 وجوب استعمال العمل لبلستدالل على الؽابب بالحاضر وعلى المعدوم بالموجود. -ٔ
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء وذكر أدلتها التفصٌلٌة. -ٕ
تمرٌر عجز اإلنسان التام وأنه ال مهرب له من هللا تعالى ربه ومالكه وهً حال تستدعً  -ٖ

 والتموى.الفرار إلى هللا الٌوم باإلٌمان 
إنذار المكذبٌن بؤنهم إن ماتوا على التكذٌب بالبعث ال ٌدخلون الجنة بحال، وسٌعذبون فً  -ٗ

 نار جهنم أشد العذاب.
 

 المرآن
ُ ِمَن النَّاِر إِنَّ فًِ َذلِ  لُوهُ فَؤَْنَجاهُ َّللاَّ اٍت ِلمَْوٍم َن آَلٌَ }فََما َكاَن َجَواَب لَْوِمِه إاِلَّ أَْن لَالُوا اْلتُلُوهُ أَْو َحّرِ

 [ٕٗ({ ]العنكبوت : ٌُْٕٗإِمنُوَن )
 التفسٌر: 

لوه بالنار، فؤلموه فٌها،  فلم ٌكن جواب لوم إبراهٌم له إال أن لال بعضهم لبعض: التلوه أو حّرِ
فؤنجاه هللا منها، وجعلها علٌه برًدا وسبلًما، إن فً إنجابنا إلبراهٌم من النار ألدلة وحجًجا لموم 

لون هللا  وٌعملون بشرعه. ٌصّدِ
لُوهُ{ ]العنكبوت :   [، أي:" ٕٗلوله تعالى:}فََما َكاَن َجَواَب لَْوِمِه إاِلَّ أَْن لَالُوا اْلتُلُوهُ أَْو َحّرِ

لوه بالنار" فلم ٌكن جواب لوم إبراهٌم له إال أن لال بعضهم لبعض: التلوه أو حّرِ
(ٗ). 

إذ لال لهم: }اعبدوا هللا واتموه ذلكم  فلم ٌكن جواب لوم إبراهٌم له لال الطبري: ٌمول:" 
 .(٘)خٌر لكم إن كنتم تعلمون{ إال أن لال بعضهم لبعض: }التلوه أو حرلوه{بالنار، ففعلوا"

ٌمول تعالى مخبرا عن لوم إبراهٌم فً كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ،  لال ابن كثٌر:" 
ودفعهم الحك بالباطل : أنه ما كان لهم جواب بعد ممالة إبراهٌم هذه المشتملة على الهدى 
لُوهُ { ، وذلن ألنهم لام علٌهم البرهان ، وتوجهت علٌهم  والبٌان ، } إاِل أَْن لَالُوا اْلتُلُوهُ أَْو َحّرِ

، فعدلوا إلى استعمال جاههم ولوة ملكهم ، } لَالُوا اْبنُوا لَهُ بُْنٌَانًا فَؤَْلمُوهُ فًِ اْلَجِحٌِم. الحجة 
ًٌْدا فََجعَْلنَاُهُم األْسفَِلٌَن { ]الصافات :  [ ، وذلن أنهم َحَشدوا فً جمع 51،  52فَؤََراُدوا بِِه َك

فٌها النار ، فارتفع لها لهب إلى أحطاب عظٌمة مدة طوٌلة ، وَحّوطوا حولها ، ثم أضرموا 
َعنَان السماء : ولم تولد نار لط أعظم منها ، ثم عمدوا إلى إبراهٌم فكتفوه وألموه فً كفَّة 

 .(ٙ)المنجنٌك ، ثم لذفوا به فٌها"
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ُ ِمَن النَّاِر{ ]العنكبوت :   [، أي:" فؤلموه فً النار، فؤنجاه هللا ٕٗلوله تعالى:}فَؤَْنَجاهُ َّللاَّ
 .(ٔ)"منها
 .(ٕ)المعنى: فحرلوه فؤنجاه هللا من النار" لال الزجاج:" 
فؤرادوا إحراله بالنار، فؤضرموا له النار، فؤلموه فٌها، فؤنجاه هللا منها،  لال الطبري: " 

 .(ٖ)ولم ٌسلطها علٌه، بل جعلها علٌه بردا وسبلما"
أي : َسلَّمه هللا  منها ، بؤن جعلها علٌه بردا وسبلما، وخرج منها سالما  لال ابن كثٌر:" 

بعد ما مكث فٌها أٌاما. ولهذا وأمثاله جعله هللا للناس إماما. فإنه بذل نفسه للرحمن ، وجسده 
للنٌران ، وسخا بولده للمربان ، وجعل ماله للضٌفان ، ولهذا اجتمع على محبته جمٌع أهل 

 .(ٗ)األدٌان"
 .(٘)فؤنجاه هللا من النار، لال كعب: ما أحرلت النار منه إال وثاله"لال لتادة: " 

فرفع رأسه إلى السماء فمال: حسبً هللا ونعم الوكٌل فمذفوه فً النار.  لال السدي:"
فناداها فمال: ٌا نار كونً بردا وسبلما على إبراهٌم. وكان جبرٌل علٌه السبلم هو الذي ناداها. 
فمال ابن عباس: لو لم ٌتبع بردها سبلما لمات إبراهٌم من بردها، ولم ٌبك ٌومبذ فً األرض 

نت أنها هً تعنً، فلما طفٌت النار نظروا إلى إبراهٌم فإذا هو رجل آخر نارا إال طفٌت ظ
معه، ورأس إبراهٌم فً حجره ٌمسح، عن وجهه العرق وذكر أن ذلن الرجل ملن الظل، 
فؤنزل هللا نارا فانتفع بها بنو آدم وأخرجوا إبراهٌم فؤدخلوه على الملن، ولم ٌكن لبل ذلن دخل 

 .(ٙ)علٌه فكلمه"
[، أي:" إن فً إنجابنا ٕٗلى:}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]العنكبوت : لوله تعا 

لون هللا وٌعملون بشرعه" إلبراهٌم من النار ألدلة وحجًجا لموم ٌصّدِ
(2). 

إن فً إنجابنا إلبراهٌم من النار، ولد ألمً فٌها وهً تسعر، لال الطبري:ٌمول: " 
وسبلما، ألدلة وحججا لموم ٌصدلون باألدلة والحجج إذا عاٌنوا وتصٌٌرها علٌه بردا 

 .(1)ورأوا"
 

 المرآن
ْنٌَا ثُمَّ ٌَْوَم اْلمِ  ٌْنُِكْم فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ ِ أَْوثَانًا َمَودَّةَ بَ ٌَاَمِة ٌَْكفُُر بَْعُضُكْم }َولَاَل إِنََّما اتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 [ٕ٘({ ]العنكبوت : ٕ٘بَْعُضُكْم بَْعًضا َوَمؤَْواُكُم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن نَاِصِرٌَن )بِبَْعٍض َوٌَْلعَُن 
 التفسٌر: 

ولال إبراهٌم لمومه: ٌا لوم إنما عبدتم من دون هللا آلهة باطلة، اتخذتموها مودة بٌنكم فً الحٌاة 
ٌامة، ٌتبرأ بعضكم من بعض، الدنٌا، تتحابون على عبادتها، وتتوادون على خدمتها، ثم ٌوم الم

 وٌلعن بعضكم بعًضا، ومصٌركم جمٌعًا النار، ولٌس لكم ناصر ٌمنعكم من دخولها.
ِ أَْوثَانًا{ ]العنكبوت :   [، أي:" ولال إبراهٌم ٕ٘لوله تعالى:}َولَاَل إِنََّما اتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(ٔ)لمومه: ٌا لوم إنما عبدتم من دون هللا آلهة باطلة"
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ْنٌَا{ ]العنكبوت :   ٌْنُِكْم فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ [، أي:" اتخذتموها مودة بٌنكم ٕ٘لوله تعالى:}َمَودَّةَ بَ
 .(ٕ)فً الحٌاة الدنٌا، تتحابون على عبادتها، وتتوادون على خدمتها"

عا لهم وموبخا على سوء صنٌعهم ، فً عبادتهم األوثان  لال ابن كثٌر:"  ٌمول لمومه ممّرِ
إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها فً الدنٌا ، صدالة وألفة منكم ، بعضكم لبعض فً  :

ٌْنُِكْم { ، على أنه مفعول له ، وأما على لراءة  الحٌاة الدنٌا. وهذا على لراءة من نصب } َمَودَّةَ بَ
 .(ٖ)الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم هذا ٌَُحّصل لكم المودة فً الدنٌا فمط"

 .(ٗ)إنما اتخذتموها لثوابها فً الدنٌا" لتادة:"لال  
 .(٘)صارت كل خلة فً الدنٌا عداوة على أهلها ٌوم المٌامة إال خلة المتمٌن" لال لتادة:"

الدنٌا جمٌعها من جمع اآلخرة سبعة آالؾ سنة فمد مضا منها ستة  لال ابن عباس:"
 .(ٙ)آالؾ وما بمً من ستٌن، وتبمى الدنٌا ولٌس علٌها مإخر؟ لال أبو طالب: من سنٌن"

[، ٕ٘لوله تعالى:}ثُمَّ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ٌَْكفُُر بَْعُضُكْم بِبَْعٍض َوٌَْلعَُن بَْعُضُكْم بَْعًضا{ ]العنكبوت : 
 .(2):" ثم ٌوم المٌامة، ٌتبرأ بعضكم من بعض، وٌلعن بعضكم بعًضا"أي

ثم ٌوم المٌامة أٌها المتوادون على عبادة األوثان واألصنام،  لال الطبري: ٌمول:"
والمتواصلون على خدماتها عند ورودكم على ربكم، ومعاٌنتكم ما أعد هللا لكم على التواصل، 

 .(1)والتواد فً الدنٌا من ألٌم العذاب، ٌتبرأ بعضكم من بعض، وٌلعن بعضكم بعضا"
اَمِة { ٌنعكس هذا الحال ، فتبمى هذه الصدالة والمودة بَْؽَضة } ثُمَّ ٌَْوَم اْلِمٌَ  لال ابن كثٌر:"

وشنآنا ، فـ } ٌَْكفُُر بَْعُضُكْم بِبَْعٍض { أي : تتجاحدون ما كان بٌنكم ، } َوٌَْلعَُن بَْعُضُكْم بَْعًضا { 
ةٌ لَعَنَْت  أُْختََها { ]األعراؾ أي : ٌلعن األتباع المتبوعٌن ، والمتبوعون األتباع ، } ُكلََّما َدَخلَْت أُمَّ

 .(5)["2ٙ[، ولال تعالى : } األِخبلُء ٌَْوَمبٍِذ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ إاِل اْلُمتَِّمٌَن { ]الزخرؾ : 1ٖ: 
عن أم هانا أخت علً بن أبً طالب رضً هللا، عنهما لالت: "لال لً النبً صلى هللا 

األولٌن واآلخرٌن ٌوم المٌامة فً صعٌد واحد علٌه وسلم أخبرن أن هللا تبارن وتعالى ٌجمع 
فمن ٌدري أٌن الطرفان؟ فمالت: هللا ورسوله أعلم ثم ٌنادي مناد من تحت العرش، ٌا أهل، 

ثم ٌنادي ٌا أهل التوحٌد، ثم ٌنادي الثالثة:  -التوحٌد فٌشرببون لال أبو عاصم: ٌرفعون رإوسهم
ٌموم الناس لد تعلك بعضهم ببعض فً ظبلمات ٌا أهل التوحٌد، إن هللا لد عفا، عنكم لال: ف

ثم ٌنادي: ٌا أهل التوحٌد، لٌعؾ بعضكم، عن بعض وعلى هللا  -ٌعنً المظالم -الدنٌا
 .(ٓٔ)الثواب"

لال أبو هرٌرة: "ما لدر طول ٌوم المٌامة على المإمن إال كمدر ما بٌن الظهر إلى 
 .(ٔٔ)العصر"
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[، أي:" ومصٌركم ٕ٘لَُكْم ِمْن نَاِصِرٌَن{ ]العنكبوت :  لوله تعالى:}َوَمؤَْواُكُم النَّاُر َوَما
 .(ٔ)جمٌعًا النار، ولٌس لكم ناصر ٌمنعكم من دخولها"

ومصٌر جمٌعكم أٌها العابدون األوثان وما تعبدون، النار، وما لكم  لال الطبري: ٌمول:"
أٌها الموم المتخذو اآللهة، من دون هللا }مودة بٌنكم{ من أنصار ٌنصرونكم من هللا حٌن ٌصلٌكم 

 .(ٕ)نار جهنم، فٌنمذونكم من عذابه"
كم من أي : ومصٌركم ومرجعكم بعد عرصات المٌامة إلى النار ، وما ل لال ابن كثٌر:

ناصر ٌنصركم ، وال منمذ ٌنمذكم من عذاب هللا. وهذا حال الكافرٌن ، فؤما المإمنون فبخبلؾ 
 .(ٖ)ذلن"

 .(ٗ)ثم بٌن مستمرهم فمال: مؤواهم جهنم" لال سعٌد بن جبٌر:"
 [:ٕ٘-ٕٗفوابد اآلٌتٌن:]

 تمرٌر أن الظلمة سنتهم أنهم إذا أعٌتهم الحجج ٌلجؤون إلى استعمال الموة. -ٔ
فً عدم إحراق النار دلٌل على أن هللا تعالى لادر على إبطال السنن إذا شاء ذلن، ومن هنا  -ٕ

 والمعجزات إذ هً خوارق للعادات. تكون الكرامات
بٌان أن الخرافٌٌن فً اجتماعهم على البدع لم ٌكن ذلن عن علم بنفع البدعة وإنما لعنصر  -ٖ

كما لال إبراهٌم لمومه }إِنََّما اتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِن هللاِ  التوادد والتعارؾ والتبللً على األكل والشرب
ْنٌَا{ . ٌْنُِكْم فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ  أَْوثَاناً َمَودَّةَ بَ

 المرآن
 [ٕٙ({ ]العنكبوت : ٕٙ}فَآَمَن لَهُ لُوٌط َولَاَل إِنًِّ ُمَهاِجٌر إِلَى َربًِّ إِنَّهُ ُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم )

 التفسٌر: 
فصدَّق لوٌط إبراهٌَم وتبع ملته. ولال إبراهٌم: إنً تارن دار لومً إلى األرض المباركة وهً 

 ، إن هللا هو العزٌز الذي ال ٌُؽَالَب، الحكٌم فً تدبٌره.« الشام»
 .(٘)[، أي:" فصدَّق لوٌط إبراهٌَم وتبع ملته"ٕٙلوله تعالى:}فَآَمَن لَهُ لُوٌط{ ]العنكبوت :  
 .(ٙ)أي: صدله لوط" لال لتادة: 
 .(2)صدق لوط إبراهٌم" لال ابن عباس:" 
كان لوط ابن أخت إبراهٌم علٌهما السبلم، وهو أول من آمن له حٌن  لال الزمخشري:" 

 .(1)رأى النار لم تحرله"
ثم إن نمرود كؾ، عن إبراهٌم ومنعه هللا منه واستجاب إلبراهٌم رال  لال ابن إسحاق:" 

صنع هللا تبارن وتعالى به على خوؾ من نمرود مبلبهم فآمن له لوط  من لومه حٌث رأوا ما
 .(5)وكان ابن أخٌه، وآمنت به سارة وكانت بنت عمه"

ٌمال : إنه ابن أخً إبراهٌم ، ٌمولون هو : لوط بن هاران بن آزر ،  لال ابن كثٌر:" 
ٌعنً : ولم ٌإمن به من لومه سواه ، وسارة امرأة إبراهٌم الخلٌل. لكن ٌمال : كٌؾ الجمع بٌن 
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: أن إبراهٌم حٌن َمّر على ذلن الجبار ، فسؤل  (ٔ)هذه اآلٌة ، وبٌن الحدٌث الوارد فً الصحٌح
ما هً منه ؟ فمال : هً أختً ، ثم جاء إلٌها فمال لها : إنً لد للت له :  إبراهٌم عن سارة :

"إنن : أختً" ، فبل تكذبٌنً ، فإنه لٌس على وجه األرض أحد مإمن ؼٌرن وؼٌري، فؤنت 
أنه لٌس على وجه األرض زوجان على  -وهللا أعلم  -أختً فً الدٌن. وكؤن المراد من هذا 

طا علٌه السبلم ، آمن به من لومه ، وهاجر معه إلى ببلد الشام اإلسبلم ؼٌري وؼٌرن ، فإن لو
 .(ٕ)، ثم أرِسل فً حٌاة الخلٌل إلى أهل "َسدوم" وإللٌمها"

[، أي:" ولال إبراهٌم: إنً ٕٙلوله تعالى:}َولَاَل إِنًِّ ُمَهاِجٌر إِلَى َربًِّ{ ]العنكبوت :  
 .(ٖ)«"الشام»تارن دار لومً إلى األرض المباركة وهً 

 .(ٗ)ٌمول: ولال إبراهٌم: إنً مهاجر دار لومً إلى ربً إلى الشام" لال الطبري:" 
 .(٘)}إِلى َربًِّ{، إلى حٌث أمرنى بالهجرة إلٌه" لال الزمخشري:" 
 -ٌعنً: هجر لومه المشركٌن من أرض كوثا هو ولوط وسارة أخت لوط لال مماتل:" 

 .(ٙ)إلى األرض الممدسة }إلى ربً{، ٌعنً: إلى رضا ربً" -علٌهم السبلم
 .(2)هذا من لٌل إبراهٌم. وكان مهاجره من حران إلى فلسطٌن" لال الفراء:" 
أي: متوجه إلى ربً أطلب رضاه. ولد بٌنا أن هجرته كانت من كوثى  لال السمعانً:" 

إلى الشام، وكوثى لرٌة من سواد الكوفة. وفً المصة: أنه هاجر بعد أن مضت خمس وسبعون 
 .(1)سنة من عمره; وهاجر معه لوط وسارة"

كل من خرج من داره أو لطع شٌبا فمد هاجر ومنه: مهاجر  لال أبو عبٌدة:" 
 .(5)"والمسلمٌن
ٌحتمل عود الضمٌر فً لوله : }َولَاَل{، على لوط ، ألنه ألرب  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)المذكورٌن ، وٌحتمل عوده إلى إبراهٌم"
 .(ٔٔ)عن الضحان: "}ولال إنً مهاجر إلى ربً{، لال: هو إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص" 

لال عبد الرحمن بن حسان الكنانً: "هاجر لوط وهو ابن أخً إبراهٌم بامرأته إلى 
إبراهٌم بالشام وكان بٌن امرأته وبٌن سارة بعض ما ٌكون بٌن النساء. فمال له إبراهٌم: ٌا ابن 
أخً لد جرا بٌن هاتٌن، وأنا أتخوؾ أن ٌحدث ذلن فً للبً علٌن فتحول فتحوال، لال: فنزل 

 .(ٕٔ)لوط"بمدابن لوم 
ثم خرج إبراهٌم علٌه السبلم مهاجرا إلى ربه وخرج معه لوط فهاجرا  لال ابن إسحاق:" 

وتزوج سارة بنت عمه فخرج بها. ٌلتمس الفرار بدٌنه واألمانة على ربه حتى نزل جران فمكث 
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 بها ما شاء هللا أن ٌمكث ثم خرج منها مهاجرا حتى لدم مصر وبها فرعون من الفراعنة األولى،
 .(ٔ)وكانت سارة من أحسن الناس فٌما ٌمال، وكان ال تعصً إبراهٌم شٌبا ولذلن أكرمها هللا"

[، أي:" إن هللا هو العزٌز الذي ال ٕٙلوله تعالى:}إِنَّهُ ُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{ ]العنكبوت :  
 .(ٕ)ٌُؽَالَب، الحكٌم فً تدبٌره"

}إِنَّهُ ُهَو اْلعَِزٌُز{ الذي ٌمنعنً من أعدابى، }اْلَحِكٌُم{، الذي ال ٌؤمرنى  لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)إال بما هو مصلحتً"

ٌمول: إن ربً هو العزٌز الذي ال ٌذل من نصره، ولكنه ٌمنعه ممن  لال الطبري:" 
 .(ٗ)أراده بسوء، وإلٌه هجرته، الحكٌم فً تدبٌره خلمه، وتصرٌفه إٌاهم فٌما صرفهم فٌه"

ثم أخبر عنه بؤنه اختار المهاجرة من بٌن أظهرهم ، ابتؽاء إظهار الدٌن  لال ابن كثٌر:" 
والتمكن من ذلن ; ولهذا لال:}إِنَّهُ ُهَو اْلعَِزٌُز{، أي : له العزة ولرسوله وللمإمنٌن به ، } اْلَحِكٌُم 

 .(٘){ فً ألواله وأفعاله وأحكامه المدرٌة والشرعٌة"
لوله: "}العزٌز{، ٌمول: العزٌز فً نممته إذا انتمم، }الحكٌم{ فً عن أبً العالٌة 

 .(2)وروي عن لتادة والربٌع بن أنس نحو ذلن .(ٙ)أمره"
عن دمحم بن إسحاق، لوله: "}العزٌز{ فً نصرته من كفر به إذا شاء، }الحكٌم{ فً عذره 

 .(1)وحجته إلى عباده"
سواء الكوفة إلى الشام. لال: وذكر لنا أن لال لتادة:" هاجروا جمٌعا من كوثً وهً من  

نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: إنها ستكون هجرة بعد هجرة ٌنحاز أهل األرض إلى مهاجر إبراهٌم وٌبمى فً 
األرض شرار أهلها، حتى تلفظهم أرضهم وتمذرهم روح هللا وتحشرهم النار مع المردة 

 .(5)م إذا لالوا وتؤكل ما سمط منهم"والخنازٌر تبٌت معهم إذا باتوا وتمٌل معه
لال َشْهر بن َحْوَشب: "لما جاءتنا بٌعة ٌزٌد بن معاوٌة ، لدمت الشام فؤخبرت بممام  

ٌمومه نوؾ البَِكالً ، فجبته ; إذ جاء رجل ، فانتبذَ الناس وعلٌه َخِمٌصة ، وإذا هو عبد هللا بن 
ال عبد هللا : سمعت رسول هللا صلى عمرو بن العاص. فلما رآه نوؾ أمسن عن الحدٌث ، فم

هللا علٌه وسلم ٌمول : "إنها ستكون هجرة بعد هجرة ، فٌنحاز الناس إلى ُمَهاجَر إبراهٌم ، ال 
ٌبمى فً األرض إال شرار أهلها ، فتلفظهم أرضوهم ، تْمَذرهم نفُس الرحمن ، تحشرهم النار 

معهم إذا لالوا ، وتؤكل منهم من تََخلَّؾ". لال  مع المردة والخنازٌر فتبٌت معهم إذا باتوا ، وتَِمٌل
: وسمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "سٌخرج أناس من أمتً من لبل المشرق ، ٌمرإون المرآن ال 
ٌجاوز تََرالٌِهم ، كلما خرج منهم لرن لُطع ، كلما خرج منهم لرن لطع" حتى َعّدها زٌادة على 

 .(ٓٔ)لرن لطع ، حتى ٌخرج الدجال فً بمٌتهم" عشرٌن مرة "كلما خرج منهم
 

 المرآن
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ٌْنَاهُ أَْجَرهُ فًِ الدُّ  ةَ َواْلِكتَاَب َوآتَ ٌَّتِِه النُّبُوَّ ْنٌَا َوإِنَّهُ فًِ }َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب َوَجعَْلنَا فًِ ذُّرِ
اِلِحٌَن )  [4ٕ({ ]العنكبوت : 4ٕاآْلِخَرِة لَِمَن الصَّ

 التفسٌر: 
ووهبنا له إسحاق ولًدا، وٌعموب من بعده َولََد َولٍَد، وجعلنا فً ذرٌته األنبٌاء والكتب، وأعطٌناه 

 ثواب ببلبه فٌنا، فً الدنٌا الذكر الحسن والولد الصالح، وإنه فً اآلخرة لمن الصالحٌن.
[، أي:" ووهبنا له إسحاق ولًدا، 2ٕلوله تعالى:}َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب{ ]العنكبوت :  

 .(ٔ)وٌعموب من بعده َولََد َولٍَد"
 .(ٕ)ورزلناه من لدنا إسحاق ولدا، وٌعموب من بعده ولد ولد" لال الطبري: ٌمول:" 
ِ َوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق  لال ابن كثٌر:هو"  ا اْعتََزلَُهْم َوَما ٌَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ كموله تعالى:} فَلَمَّ

[ أي : إنه لما فارق لوَمه ألّر هللا عٌنه بوجود ولد صالح 5َٗوٌَْعمُوَب َوُكبل َجعَْلنَا نَبًٌِّا { ]مرٌم : 
: } َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َوٌَْعمُوَب نَافِلَةً { نبً ]وولد له ولد صالح فً حٌاة جده. وكذلن لال هللا 

[، أي : زٌادة ، كما لال : } فَبَشَّْرنَاَها بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق ٌَْعمُوَب { أي : 2ٕ]األنبٌاء : 
وٌولَد لهذا الولد ولد فً حٌاتكما ، تمر به أعٌنكما. وكون ٌعموب ولد إلسحاق نص علٌه المرآن 

وثبتت به السنة النبوٌة ، لال هللا : } أَْم ُكْنتُْم ُشَهَداَء إِْذ َحَضَر ٌَْعمُوَب اْلَمْوُت إِْذ لَاَل ِلبَنٌِِه َما  ،
هُ َونَْحُن لَ  تَْعبُُدوَن ِمْن بَْعِدي لَالُوا نَْعبُُد إِلََهَن َوإِلَهَ آبَابَِن إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق إِلًَها َواِحًدا

إن الكرٌم ابَن الكرٌم ابِن الكرٌم ابن الكرٌم »[ ، وفً الصحٌحٌن : ُٖٖٔمْسِلُموَن { ]البمرة : 
 .(ٗ)"(ٖ)«ٌوسُؾ بَن ٌعموَب بن إسحاَق بن إبراهٌم

 .(٘)عن مجاهد لوله: "}ووهبنا له إسحاق وٌعموب{، لال: أعطٌنا" 
 .(ٙ)هما ولدا إبراهٌم" لال ابن عباس:" 

. فإن للت: ما بال إسماعٌل علٌه السبلم لم ٌذكر، وذكر إسحاق  لال الزمخشري:"
 وعمبه؟

ةَ َواْلِكتاَب وكفى الدلٌل لشهرة أمره  ٌَّتِِه النُّبُوَّ للت: لد دّل علٌه فً لوله َوَجعَْلنا فًِ ذُّرِ
 .(2)وعلّو لدره"
ةَ َواْلِكتَاَب{   ٌَّتِِه النُّبُوَّ [، أي:" وجعلنا فً ذرٌته 2ٕ]العنكبوت : لوله تعالى:}َوَجعَْلنَا فًِ ذُّرِ

 .(1)األنبٌاء والكتب"
أي: خصصناه بهذا الفضل العظٌم حٌث جعلنا كل األنبٌاء بعد إِبراهٌم  لال الصابونً:" 

 .(5)من ذرٌته، وجعلنا اللكتب السماوٌة نازلةً على األنبٌاء من بنٌه"
ةَ َواْلِكتَاَب{ وإن كان عاما، فبل  لال السعدي:"  ٌَّتِِه النُّبُوَّ فموله تعالى: }َوَجعَْلنَا فًِ ذُّرِ

ٌنالض كون لوط نبٌا رسوال وهو لٌس من ذرٌته، ألن اآلٌة جًء بها لسٌاق المدح والثناء على 
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ه الخلٌل، ولد أخبر أن لوطا اهتدى على ٌدٌه، ومن اهتدى على ٌدٌه أكمل ممن اهتدى من ذرٌت
 .(ٔ)بالنسبة إلى فضٌلة الهادي، وهللا أعلم"

، و}الكتاب{، -علٌهم السبلم -}النبوة{، ٌعنً: إسماعٌل وإسحاق وٌعموب لال مماتل:"
 .(ٕ)ٌعنً: صحؾ إبراهٌم"

 .(ٖ)عن ابن عباس لوله: "}الكتاب{، لال: الخط بالملم" 
نزل على ذّرٌته ممال الزمخشري:" المراد بالكتاب: جنس الكتاب، حتى دخل تحته ما 

 .(ٗ)من الكتب األربعة: التً هً التوراة والزبور واإلنجٌل والمرآن"
هذه ِخْلعَة َسنٌة عظٌمة ، مع اتخاذ هللا إٌاه خلٌبل وجعله للناس إماما ، أن  لال ابن كثٌر:" 

، جعل فً ذرٌته النبوة والكتاب ، فلم ٌوجد نبً بعد إبراهٌم علٌه السبلم ، إال وهو من سبللته 
فجمٌع أنبٌاء بنً إسرابٌل من ُسبللة ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم ، حتى كان آخرهم عٌسى 
ابن مرٌم ، فمام فً ملبهم مبشرا بالنبً العربً المرشً الهاشمً ، خاتم الرسل على اإلطبلق ، 
وسٌد ولد آدم فً الدنٌا واآلخرة ، الذي اصطفاه هللا من صمٌم العرب العَْرباء ، من سبللة 
إسماعٌل بن إبراهٌم ، علٌهم السبلم : ولم ٌوجد نبً من سبللة إسماعٌل سواه ، علٌه أفضل 

 .(٘)الصبلة والسبلم من هللا تعالى"
ْنٌَا{ ]العنكبوت :   ٌْنَاهُ أَْجَرهُ فًِ الدُّ [، أي:" وأعطٌناه ثواب ببلبه فٌنا، 2ٕلوله تعالى:}َوآتَ

 .(ٙ)فً الدنٌا الذكر الحسن والولد الصالح"
وأعطٌناه ثواب ببلبه فٌنا فً الدنٌا..ولٌل: إن األجر الذي ذكره هللا  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)عز وجل أنه آتاه إبراهٌم فً الدنٌا هو الثناء الحسن، والولد الصالح"
الثناء الحسن وأن أهل األدٌان كلهم ٌتولونه. ومن أجره أن جعلت النبوة  لال الفراء:" 

 .(1)والكتاب فً ذرٌته"
 .(5)بالولد الطٌب، وحسن الثناء علٌه" لال ابن لتٌبة:" 
ٌعنً: أعطٌناه جزاءه فً الدنٌا ٌعنً الثناء الحسن والممالة الحسنة من أهل  لال مماتل:" 

األدٌان كلها، لمضٌه على رضوان هللا حٌن ألمً فً النار، وكسراألصنام، ومضٌه على ذبح 
 .(ٓٔ)ابنه، فجمٌع أهل األدٌان ٌمولون إبراهٌم منا ال ٌتبرأ منه أحد"

، والصبلة علٌه آخر الدهر والذرٌة الطٌبة أَْجَرهُ: الثناء الحسن لال الزمخشري:" 
 .(ٔٔ)والنبّوة، وأن أهل الملل كلهم ٌتولونه"

 .(ٕٔ)عن زٌاد بن أبً مرٌم، لوله: "}آتٌناه{، لال: أعطٌنا" 
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 .(ٔ)عن مجاهد :"}وآتٌناه أجره فً الدنٌا{، لال: الثناءة" 
 .(ٕ)الحسن"عن ابن عباس لوله: "}آتٌناه أجره فً الدنٌا{، ٌمول: الذكر  
ٌعنً لوله: -عن سعٌد بن جبٌر:" أنه كتب إلى عكرمة ٌسؤله، عن لول ابن عباس فٌها  

فمال: إن هللا تبارن وتعالى إلى رضا ألهل األدٌان بدٌنهم، فلٌس أهل دٌن إال  -}أجره فً الدنٌا{
 .(ٖ)وهم ٌتولون إبراهٌم وٌرضون، عنه"

عافٌة وعمل صالح وثناء حسن، فلست تبللً  عن لتادة لوله: "}وآتٌناه أجره فً الدنٌا{ 
 .(ٗ)أحدا من الملل إال ٌرضا إبراهٌم وٌموالن وإنه فً اآلخرة لمن الصالحٌن"

عن عكرمة، لوله: "}وآتٌناه أجره فً الدنٌا{، لال: لسان صدق الذي جعل له، لال 
وشهدوا له عكرمة: إبراهٌم تواله األمم كلها الٌهود والنصارى والمجوس والناس أجمعون، 

 .(٘)بالعدل فذلن اللسان الصدق وهو األجر الذي آتٌناه فً الدنٌا"
عن الحسن، لوله: "}وآتٌناه أجره فً الدنٌا{، لال: نٌته الصالحة التً اكتسب بها األجر 

 .(ٙ)فً اآلخرة"
اِلِحٌَن{ ]العنكبوت :   فً اآلخرة وهو [، أي:" 2ٕلوله تعالى:}َوإِنَّهُ فًِ اآْلِخَرةِ لَِمَن الصَّ

 .(2)فً عداد الكاملٌن فً الصبلح"
}وإنه{ مع ذلن }فً اآلخرة لمن الصالحٌن{ فله هنان أٌضا جزاء  لال الطبري: ٌمول:" 

الصالحٌن، ؼٌر منتمص حظه بما أعطى فً الدنٌا من األجر على ببلبه فً هللا عما له عنده فً 
 .(1)اآلخرة"
 .(5)الصالحٌن: األنبٌاء والمإمنٌن" لال ابن زٌد:" 

 [:2ٕ-ٕٙفوابد اآلٌتٌن:]
بٌان حصٌلة دعوة إبراهٌم كذا سنة وأنها كانت إٌمان واحد بها وهو لوط علٌه السبلم وفً  -ٔ

ٌِْه َوَسلََّم.  هذا تسلٌة للرسول الكرٌم َصلَّى هللاُ َعلَ
 وداره.بٌان إكرام هللا تعالى لمن ٌهاجر إلٌه وٌترن أهله  -ٕ
بٌان ما أكرم هللا تعالى به إبراهٌم من خٌر الدنٌا واآلخرة جزاء صبره على دعوة هللا  -ٖ

 تعالى.
 

 المرآن
( أَبِنَّكُْم 4َٕولُوًطا إِْذ لَاَل ِلمَْوِمِه إِنَُّكْم لَتَؤْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَمَُكْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن اْلعَالَِمٌَن )}

َجاَل َوتَْمَطعُوَن السَّبٌَِل َوتَؤْتُوَن فًِ نَاِدٌُكُم اْلُمْنَكَر فََما َكاَن َجَواَب لَْوِمِه إِالَّ أَْن لَالُوا لَتَؤْتُوَن ال ّرِ
اِدلٌَِن ) ِ إِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ  [4ٕ({ ]العنكبوت : 4ٕابْتِنَا بِعََذاِب َّللاَّ

 التفسٌر: 
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إنكم لتؤتون الفعلة المبٌحة، ما تَمَدَّمكم بفعلها أحد من لوًطا حٌن لال لمومه:  -أٌها الرسول-واذكر 
العالمٌن، أإنكم لتؤتون الرجال فً أدبارهم، وتمطعون على المسافرٌن طرلهم بفعلكم الخبٌث، 
وتؤتون فً مجالسكم األعمال المنكرة كالسخرٌة من الناس، وحذؾ المارة، وإٌذابهم بما ال ٌلٌك 

ن جواب لوم لوط له إال أن لالوا: جبنا بعذاب هللا إن كنت من من األلوال واألفعال؟. فلم ٌك
 الصادلٌن فٌما تمول، والمنجزٌن لما تَِعد.

َولُوًطا إِْذ لَاَل ِلمَْوِمِه إِنَُّكْم لَتَؤْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَمَُكْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن اْلعَالَِمٌَن{ }لوله تعالى: 
لوًطا حٌن لال لمومه: إنكم لتؤتون الفعلة المبٌحة،  -أٌها الرسول-كر [، أي:" واذ5ٕ]العنكبوت : 

 .(ٔ)ما تَمَدَّمكم بفعلها أحد من العالمٌن"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: واذكر لوطا إذ لال لمومه: }إنكم لتؤتون{  لال الطبري:" 

وا ٌؤتونها، وهً إتٌان الذكران }من أحد من الذكران، }ما سبمكم بها{، ٌعنً: بالفاحشة التً كان
 .(ٕ)العالمٌن{"
}اْلفاِحَشةَ{: الفعلة البالؽة فً المبح. }وما َسبَمَُكْم بِها ِمْن أََحٍد ِمَن  لال الزمخشري:"  

اْلعالَِمٌَن{، جملة مستؤنفة ممررة لفحاشة تلن الفعلة، كؤن لاببل لال: لم كانت فاحشة؟ فمٌل له: ألن 
لوط  أحدا لبلهم لم ٌمدم علٌها اشمبزازا منها فً طباعهم إلفراط لبحها، حتى ألدم علٌها لوم

 .(ٖ)لخبث طٌنتهم ولذر طباعهم. لالوا لم ٌنز ذكر على ذكر لبل لوم لوط لط"
 .(ٗ)ما نزا ذكر على ذكر حتى كان لوم لوط" لال عمرو بن دٌنار:" 
َجاَل{ ]العنكبوت : }لوله تعالى:  [، أي:" أإنكم لتؤتون الرجال فً 5ٕأَبِنَُّكْم لَتَؤْتُوَن الّرِ
 .(٘)أدبارهم"
ٌمول تعالى ذكره مخبرا عن لٌل لوط لمومه }أبنكم{ أٌها الموم، }لتؤتون  لال الطبري:" 

 .(ٙ)الرجال{ فً أدبارهم"
 .(2)، بؽٌر استفهام«إنكم»ولرئ:  
[، أي:" وتمطعون على المسافرٌن 5َٕوتَْمَطعُوَن السَّبٌَِل{ ]العنكبوت : }لوله تعالى: 

 .(1)طرلهم بفعلكم الخبٌث"
ٌمول: وتمطعون المسافرٌن علٌكم بفعلكم الخبٌث، وذلن أنهم فٌما ذكر  لال الطبري:" 

 .(5)عنهم كانوا ٌفعلون ذلن بمن مر علٌهم من المسافرٌن، من ورد ببلدهم من الؽرباء"
 .(ٓٔ)أي : ٌمفون فً طرٌك الناس ٌمتلونهم وٌؤخذون أموالهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)"تمطعون سبٌل النسل بإٌثار الرجال على النساء لال السمعانً:ولسل: " 
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السبٌل: الطرٌك. المسافر إذا مر بهم، وهو ابن السبٌل لطعوا به، وعملوا  لال ابن زٌد:" 
 .(ٔ)به ذلن العمل الخبٌث"

[، أي:" وتؤتون فً مجالسكم 5َٕوتَؤْتُوَن فًِ نَاِدٌُكُم اْلُمْنَكَر{ ]العنكبوت : }لوله تعالى: 
األعمال المنكرة كالسخرٌة من الناس، وحذؾ المارة، وإٌذابهم بما ال ٌلٌك من األلوال 

 .(ٕ)واألفعال؟"
أي : ٌفعلون ما ال ٌلٌك من األلوال واألفعال فً مجالسهم التً ٌجتمعون  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)فٌها ، ال ٌنكر بعضهم على بعض شٌبًا من ذلن "
كل معصٌة فإظهارها ألبح من سترها، ولذلن جاء: من خرق جلباب  لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)الحٌاء فبل ؼٌبة له"
مجمع الفواحش من المول والفعل. ولد «: المنكر»المجلس. و«: النادي» لال ابن لتٌبة:" 

 .(٘)اختلؾ فً ذلن المنكر"
 .(ٙ)النادي والندي والمنتدى: مجلس الموم ومتحدثهم" لال الواحدي:" 
 [، وجوه من التفسٌر:5َٕوتَؤْتُوَن فًِ نَاِدٌُكُم اْلُمْنَكَر{ ]العنكبوت : }لوله تعالى:وفً  

 .(2)أحدها : هو أنهم كانوا ٌتضارطون فً مجالسهم ، لالته عابشة رضً هللا عنها
صلى هللا -من ٌمر بهم وٌسخرون منه. روته أم هانىء عن النبً  (1)الثانً : أنهم كانوا ٌحذفون

 . (5)-وسلمعلٌه 
 .(ٓٔ)كانوا ٌإذون أهل الطرٌك ٌحذفون من مر بهم" ولال عكرمة:" 
 .(ٔٔ)كان كل من مر بهم حذفوه، فهو المنكر" لال السدي:" 

 .(ٕٔ)الثالث : أنهم كانوا ٌجامعون الرجال فً مجالسهم ، رواه منصور عن مجاهد
 .(ٖٔ)كان ٌجامع بعضهم بعضا فً المجالس" لال مجاهد:" 
 .(ٗٔ)كانوا ٌؤتون الفاحشة فً نادٌهم" لتادة:"ولال  
نادٌهم: المجالس، و}المنكر{: عملهم الخبٌث الذي كانوا ٌعملونه، كانوا  لال ابن زٌد:" 

ٌعترضون بالراكب، فٌؤخذونه وٌركبونه. ولرأ }أتؤتون الفاحشة وأنتم تبصرون{، ولرأ }ما 
 .(ٔ)سبمكم بها من أحد من العالمٌن{"
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 .(ٕ)"}وتؤتون فً نادٌكم المنكر{، لال: المجالس، و}المنكر{: إتٌانهم الرجال"عن مجاهد:  
 .(ٖ)عن ابن عباس، لوله: "}وتؤتون فً نادٌكم المنكر{، ٌمول: فً مجالسكم" 

الرابع : هو الصفٌر ولعب الحمام والجبلهك والسحاق وحل أزرار المٌان فً المجلس، رواه 
 .(ٗ)الحاكم عن مجاهد

العلن، وحل أزرار األلبٌة والممص،  المنكر منه الحذؾ، والصفٌر، ومضػ الفراء:"لال  
. وٌمال: هً ثمانً عشرة خصلة من لول الكلبً ال أحفظها. ولال ؼٌره: هً (٘)والرمً بالبندق

 .(ٙ)"عشر
 .(2)وكل ذلن كان ٌصدر عنهم ، وكانوا شًرا من ذلن" لال ابن كثٌر:" 
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب لول من لال: معناه: وتحذفون فً  لال الطبري:" 

مجالسكم المارة بكم، وتسخرون منهم; لما ذكرنا من الرواٌة بذلن عن رسول صلى هللا علٌه 
 .(1)وسلم"
ِ إِْن ُكْنَت ِمنَ }لوله تعالى:  اِدلٌَِن{  فََما َكاَن َجَواَب لَْوِمِه إاِلَّ أَْن لَالُوا ابْتِنَا بِعَذَاِب َّللاَّ الصَّ

[، أي:" فلم ٌكن جواب لوم لوط له إال أن لالوا: جبنا بعذاب هللا إن كنت من 5ٕ]العنكبوت : 
 .(5)الصادلٌن فٌما تمول، والمنجزٌن لما تَِعد"

وهذا من كفرهم واستهزابهم وعنادهم ; ولهذا استنصر علٌهم نبً  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)هللا"

 .(ٔٔ)لوله: }إن كنت من الصادلٌن{، بما تمول أنه كما تمول"عن أبً العالٌة:" ٌعنً  
 

 المرآن
 [ 4ٕ({ ]العنكبوت : ٖٓ}لَاَل َرّبِ اْنُصْرنًِ َعلَى اْلمَْوِم اْلُمْفِسِدٌَن )

 التفسٌر:
وا  لال: رب انصرنً على الموم المفسدٌن بإنزال العذاب علٌهم; حٌث ابتدعوا الفاحشة وأصرُّ

 دعاءه.علٌها، فاستجاب هللا 
 .(ٕٔ)ٌمول: رب انصرنً بتحمٌك لولً فً العذاب علٌهم" لال مماتل:" 
}لال رب انصرنً{ بإنزال العذاب، }على الموم المفسدٌن{ بابتداع  لال البٌضاوي:" 

الفاحشة وسنها فٌمن بعدهم، وصفهم بذلن مبالؽة فً استنزال العذاب وإشعارا بؤنهم أحماء بؤن 
 .(ٔ)ٌعجل لهم العذاب"
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 .(ٕ)ثم استنصر لوط علٌه السبلم ربه فبعث علٌهم مبلبكة لعذابهم" المرطبً:" لال 
فؤٌس منهم نبٌهم، وعلم استحمالهم العذاب، وجزع من شدة تكذٌبهم له،  لال السعدي:" 

فدعا علٌهم و }لَاَل َرّبِ اْنُصْرنًِ َعلَى اْلمَْوِم اْلُمْفِسِدٌَن{ فاستجاب هللا دعاءه، فؤرسل المبلبكة 
 .(ٖ)هبلكهم"إل

كانوا ٌفسدون الناس بحملهم على ما كانوا علٌه من المعاصً  لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)والفواحش طوعا وكرها وألنهم ابتدعوا الفاحشة وسنوها فٌمن بعدهم"

كان فسادهم ذلن فً معصٌة هللا، ألنه من عصا هللا فً األرض أو أمر  لال أبو العالٌة:" 
 .(٘)بمعصٌة هللا فمد أفسد فً األرض"

 [:ٖٓ-1ٕفوابد اآلٌتٌن:]
 تمرٌر النبوة الدمحمٌة بذكر لصص ال ٌتم إال عن طرٌك الوحً. -ٔ
ٌِْه َوَسلََّم من أجل ما ٌعانً من المشركٌ -ٕ ن من كفر وعناد ومطالبة تسلٌة الرسول َصلَّى هللاُ َعلَ

 بالعذاب.
 لبح الفاحشة وحرمتها وأسوأها فاحشة اللواط. -ٖ
ًّ الفاعل والمفعول ألن هللا تعالى سماها فاحشة وسمى الزنا  -ٗ وجوب إلامة الحد على اللوط

 فاحشة ووضع حداً للزنى فاللوطٌة تماس علٌه، ولد صرحت السنة بذلن فبل حاجة إلى المٌاس.
 من العبث والباطل لوال أو عمبلً وخاصة فً األندٌة والمجتمعات.التحذٌر  -٘

 المرآن
ا َجاَءْت ُرُسلُنَا إِْبَراِهٌَم بِاْلبُْشَرى لَالُوا إِنَّا ُمْهِلُكو أَْهِل َهِذِه اْلمَْرٌَِة إِنَّ أَْهلََها َكانُ  وا َظاِلِمٌَن }َولَمَّ

 [ٖٔ({ ]العنكبوت : ٖٔ)
 التفسٌر: 

المبلبكة إبراهٌم بالخبر الساّرِ من هللا بإسحاق، ومن وراء إسحاق ولده ٌعموب، ولما جاءت 
إنَّ أهلها كانوا ظالمً « ; سدوم»لالت المبلبكة إلبراهٌم: إنا مهلكو أهل لرٌة لوم لوط، وهً 

 أنفسهم بمعصٌتهم هلل.
ا َجاَءْت ُرُسلُنَا إِْبَراِهٌَم بِاْلبُْشَرى{ ]العن  [، أي:" ولما جاءت ٖٔكبوت : لوله تعالى:}َولَمَّ

المبلبكة إبراهٌم بالخبر الساّرِ من هللا بإسحاق، ومن وراء إسحاق ولده ٌعموب"
(ٙ). 

 .(2)وعن لتادة لوله: "}بالبشرى{، لال: حٌن أخبروه أنهم أرسلوا إلى لوم لوط" 
[، أي:" لالت المبلبكة ٖٔ لوله تعالى:}لَالُوا إِنَّا ُمْهِلُكو أَْهِل َهِذِه اْلمَْرٌَِة{ ]العنكبوت : 

 .(1)«"سدوم»إلبراهٌم: إنا مهلكو أهل لرٌة لوم لوط، وهً 
ٌمول: لالت رسل هللا إلبراهٌم: إنا مهلكو أهل هذه المرٌة، لرٌة سدوم،  لال الطبري:" 

 .(5)وهً لرٌة لوم لوط"
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فجادل إبراهٌم المبلبكة فً لوم لوط أن ٌتركوا، لال: فمال أرأٌتم إن  لال ابن عباس:" 
كان فٌها عشرة أبٌات من المسلمٌن أتتركونهم؟ فمالت المبلبكة: لٌس فٌها عشرة أبٌات، وال 
خمسة، وال أربعة، وال ثبلثة، وال اثنان، لال: فحزن على لوط وأهل بٌته، فمال: }إن فٌها لوطا 

فٌها لننجٌنه وأهله إال امرأته كانت من الؽابرٌن{ فذلن لوله: }ٌجادلنا فً  لالوا نحن أعلم بمن
لوم لوط إن إبراهٌم لحلٌم أواه منٌب{، فمالت المبلبكة: }ٌاإبراهٌم أعرض عن هذا إنه لد جاء 
ا فٌها أمر ربن وإنهم آتٌهم عذاب ؼٌر مردود{ فبعث هللا إلٌهم جبرابٌل ملسو هيلع هللا ىلص، فانتسؾ المدٌنة وم

 .(ٔ)بؤحد جناحٌه، فجعل عالٌها سافلها، وتتبعهم بالحجارة بكل أرض"
[، أي:" إنَّ أهلها كانوا ظالمً ٖٔلوله تعالى:}إِنَّ أَْهلََها َكانُوا َظاِلِمٌَن{ ]العنكبوت :  

 .(ٕ)أنفسهم بمعصٌتهم هلل"
كذٌبهم رسول هللا " ٌمول: إن أهلها كانوا ظالمً أنفسهم; بمعصٌتهم هللا، وت لال الطبري: 
 .(ٖ)ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(ٗ)ٌعنً: مشركٌن" لال ٌحٌى:" 
 .(٘)عن ابن عباس:}ظالمٌن{، لال: كافرٌن" 
 .(ٙ)لرٌة لوط، حٌن رفعها جبرٌل كان فٌها أربعمابة ألؾ" لال لتادة:" 
 

 المرآن
ٌَنَّهُ َوأَْهلَهُ إاِلَّ اْمَرأَتَهُ َكانَْت ِمَن  اْلؽَابِِرٌَن }لَاَل إِنَّ فٌَِها لُوًطا لَالُوا نَْحُن أَْعلَُم بَِمْن فٌَِها لَنُنَّجِ

 [ ٕٖ({ ]العنكبوت : ٕٖ)
لال إبراهٌم للمبلبكة: إنَّ فٌها لوًطا ولٌس من الظالمٌن، فمالت المبلبكة له: نحن أعلم بمن فٌها، 

ٌنَّه وأهله من الهبلن الذي سٌنزل بؤهل لرٌته إال امرأته كانت من البالٌن الهالكٌن.  لننّجِ
[، أي:" لال إبراهٌم للمبلبكة: إنَّ فٌها ٕٖلوله تعالى:}لَاَل إِنَّ فٌَِها لُوًطا{ ]العنكبوت :  

 .(2)لوًطا ولٌس من الظالمٌن"
لالوا له: }إنا مهلكو أهل هذه المرٌة إن لال إبراهٌم للرسل من المبلبكة إذ  لال الطبري:" 

أهلها كانوا ظالمٌن{ فلم ٌستثنوا منهم أحدا، إذ وصفوهم بالظلم: }إن فٌها لوطا{، ولٌس من 
 .(1)الظالمٌن، بل هو من رسل هللا، وأهل اإلٌمان به، والطاعة له"

ٌَنَّهُ   َوأَْهلَهُ إِالَّ اْمَرأَتَهُ َكانَْت ِمَن اْلؽَابِِرٌَن{ لوله تعالى:}لَالُوا نَْحُن أَْعلَُم بَِمْن فٌَِها لَنُنَّجِ
ٌنَّه وأهله من الهبلن الذي ٕٖ]العنكبوت :  [، أي:" فمالت المبلبكة له: نحن أعلم بمن فٌها، لننّجِ

 .(5)سٌنزل بؤهل لرٌته إال امرأته كانت من البالٌن الهالكٌن"
ا{ من الظالمٌن الكافرٌن باهلل منن، فمالت الرسل له: }نحن أعلم بمن فٌه لال الطبري:" 

وإن لوطا لٌس منهم، بل هو كما للت من أولٌاء هللا، }لننجٌنه وأهله{ من الهبلن الذي هو نازل 
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بؤهل لرٌته }إال امرأته كانت من الؽابرٌن{ الذٌن أبمتهم الدهور واألٌام، وتطاولت أعمارهم 
 .(ٔ)وحٌاتهم، وإنها هالكة من بٌن أهل لوط مع لومها"

}إاِل اْمَرأَتَهُ َكانَْت ِمَن اْلؽَابِِرٌَن {، أي : من الهالكٌن ; ألنها كانت تمالبهم  لال ابن كثٌر:" 
  .(ٕ)على كفرهم وبؽٌهم ودبرهم"

فحزن إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص على لوط وأهل بٌته فمال: }إن فٌها لوطا لالوا نحن  لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)أعلم بمن فٌها{"

تبل لتادة: }إن فٌها لوطا لالوا نحن أعلم بمن فٌها{، لال: ال تجد المإمن إال  معمر:"لال  
 .(ٗ)ٌحوط المإمن حٌثما كان"

 
 المرآن

ا أَْن َجاَءْت ُرُسلُنَا لُوًطا ِسًَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم َذْرًعا َولَالُوا اَل تََخْؾ َواَل تَْحَزْن إِنَّا ُمنَجُّ  وَن }َولَمَّ
 [ٖٖ({ ]العنكبوت : ٖٖإِالَّ اْمَرأَتََن َكانَْت ِمَن اْلؽَابِِرٌَن ) َوأَْهلَنَ 
 التفسٌر: 

ولما جاءت المبلبكة لوًطا ساءه ذلن; ألنه ظنهم ضٌوفًا من البشر، وحزن بسبب وجودهم; 
لعلمه خبث فعل لومه، ولالوا له: ال تََخْؾ علٌنا لن ٌصل إلٌنا لومن، وال تحزن مما أخبرنان 

و أهلن معن إال أمرأتن، فإنها ِمن أنا مه لكوهم، إنَّا منجُّون من العذاب النازل بمومن ومنجُّ
 هالكة فٌمن ٌهلن ِمن لومها.

ا أَْن َجاَءْت ُرُسلُنَا لُوًطا ِسًَء بِِهْم{ ]العنكبوت :   [، أي:" ولما جاءت ٖٖلوله تعالى:}َولَمَّ
 .(٘)المبلبكة لوًطا ساءه ذلن; ألنه ظنهم ضٌوفًا من البشر"

 .(ٙ)ٌمول: ساءته المبلبكة بمجٌبهم إلٌه، وذلن أنهم تضٌفوه، فساءوه بذلن" لال الطبري:" 
 .(ٙ)بذلن"
سًء بمومه الظن بما كانوا ٌؤتون الرجال فً أدبارهم تخوفا على أضٌافه،  لال حٌى:" 

 .(2)وهو ٌظن أنهم آدمٌون"
  .(1)عن ابن عباس لوله: "}سًء بهم{، ٌمول: ساء ظنا بمومه" 
 .(5)كعب: "ساءه مكانهم لما رأى منهم من الجمال"لال  
عن عبد الرحمن بن بشر األنصاري: "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: إن الناس كانوا لد أنذروا  

لوم لوط، فجاءتهم المبلبكة عشٌة فمروا بنادٌهم، فمال لوم لوط بعضهم لبعض، ال تنفروهم ولم 
فلما دخلوا على لوط صار لوم لوط نحو السماطٌن فخرج إلٌهم  ٌروا لوما لط أحسن من المبلبكة

لوط ؾ راودوه، عن ضٌفه فلم ٌزل بهم حتى عرض علٌهم بناته فؤتوا فدخلوا بٌته، فمالت 
 .(ٓٔ)المبلبكة: }إنا رسل ربن لن ٌصلوا إلٌنا{. لال: رسل ربً؟ لالوا: نعم. لال لوط: فاآلن إذا"
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عند إبراهٌم نحو لرٌة لوط فؤتوها نصؾ النهار، فلما خرجت المبلبكة من،  لال السدي:" 
بلؽوا لموا بنت لوط تستمً من الماء ألهلها وكان له بنتان اسم الكبرى ربثا والصؽرى زؼرثا، 
فمال لها: ٌا جارٌة، هل من ماء؟ فمالت: نعم، مكانكم ال تدخلوا حتى آتٌكم، فرلت علٌهم من 

دونً فتٌان على باب المدٌنة ما رأٌت وجوه لوم هً أحسن لومهم فؤتت أباها فمالت: ٌا أبتاه، نا
منهم ال ٌؤخذهم لومن فٌفضحوهم.. كان لومه نهوه أن ٌضٌؾ رجبل، ولالوا خل، عنا فنضؾ 
الرجال فجاءت بهم فلم ٌعلم أحد إال أهل بٌت لوط رجاال ما رأٌت مثلهم لط لال: ؾ }جاءه لومه 

 .(ٔ)ضٌؾ العالمٌن"ٌهرعون إلٌه{ ... لالوا: أولم ننهن أن ت
[، أي:" وحزن بسبب وجودهم; لعلمه ٖٖلوله تعالى:}َوَضاَق بِِهْم ذَْرًعا{ ]العنكبوت :  

 .(ٕ)خبث فعل لومه"
 .(ٖ)ضاق بؤضٌافه الذرع لما ٌتخوؾ علٌهم منهم" لال ٌحٌى:" 
 .(ٗ)لال كعب: " ٌمول: ضاق ذرعا بؤضٌافه" 
 .(٘)ٌمول: وضاق ذرعه بضٌافتهم لما علم من خبث فعل لومه" لال لتادة:" 
 .(ٙ)مخافة علٌهم مما ٌعلم من شر لومه" ولال لتادة:" 
أي : اهتمَّ بؤمرهم ، إن هو أضافهم خاؾ علٌهم من لومه ، وإن لم  لال ابن كثٌر:" 

  .(2)ٌضفهم خشً علٌهم منهم ، ولم ٌعلم بؤمرهم فً الساعة الراهنة "
، ألن الموة «الذراع:»ٌمال: ضمت به ذرعا، أي: لم أطمه. مشتك من  النحاس:"لال  
 .(1)فٌه"

[، أي:" ولالوا له: ال تََخْؾ ٖٖلوله تعالى:}َولَالُوا اَل تََخْؾ َواَل تَْحَزْن{ ]العنكبوت :  
 .(5)علٌنا لن ٌصل إلٌنا لومن، وال تحزن مما أخبرنان ِمن أنا مهلكوهم"

لت الرسل للوط: ال تخؾ علٌنا أن ٌصل إلٌنا لومن، وال تحزن مما لا لال الطبري: " 
 .(ٓٔ)أخبرنان من أنا مهلكوهم"

وَن َوأَْهلََن إِالَّ اْمَرأَتََن َكانَْت ِمَن اْلؽَابِِرٌَن{ ]العنكبوت :   [، أي:" ٖٖلوله تعالى:}إِنَّا ُمنَجُّ
و أهلن معن إال ون من العذاب النازل بمومن ومنجُّ أمرأتن، فإنها هالكة فٌمن ٌهلن ِمن  إنَّا منجُّ

 .(ٔٔ)لومها"
 .(ٕٔ)عن لتادة: "}من الؽابرٌن{، لال: البالٌن فً عذاب هللا" 
وذلن أن جبرٌل علٌه السبلم التلع لراهم من لرار األرض ، ثم رفعها  لال ابن كثٌر:" 

، مسومة عند إلى َعنَان السماء ، ثم للبها علٌهم. وأرسل هللا علٌهم حجارة من سجٌل منضود 
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ربن وما هً من الظالمٌن ببعٌد ، وجعل هللا مكانها بحٌرة خبٌثة منتنة ، وجعلهم عبرة إلى ٌوم 
  .(ٔ)التناد، وهم من أشد الناس عذابا ٌوم المعاد"

 
 المرآن

({ ]العنكبوت : ٌَْٖٗفُسمُوَن )}إِنَّا ُمْنِزلُوَن َعلَى أَْهِل َهِذِه اْلمَْرٌَِة ِرْجًزا ِمَن السََّماِء بَِما َكانُوا 
ٖٗ] 

 التفسٌر: 
 إنا منزلون على أهل هذه المرٌة عذابًا من السماء; بسبب معصٌتهم هلل وارتكابهم الفاحشة.

[، أي:" ٖٗلوله تعالى:}إِنَّا ُمْنِزلُوَن َعلَى أَْهِل َهِذِه اْلمَْرٌَِة ِرْجًزا ِمَن السََّماِء{ ]العنكبوت :  
 .(ٕ)ل هذه المرٌة عذابًا من السماء"إنا منزلون على أه

 .(ٖ)إنا منزلون على أهل هذه المرٌة رجزا{، أي: عذابا" عن لتادة:" 
 .(ٗ)، ٌعنً به: العذاب"«الرجز»كل شًء فً كتاب هللا من  لال ابن عباس:" 
الرجز والرجس: العذاب، من لولهم: ارتجز وارتجس إذا اضطرب،  لال الزمخشري:" 

 .(٘)لما ٌلحك المعذب من الملك واالضطراب"
 .(ٙ)، مخففا ومشّددا«ُمْنِزلُونَ »ولرئ: 
[، أي:" بسبب معصٌتهم هلل وارتكابهم ٖٗلوله تعالى:}بَِما َكانُوا ٌَْفُسمُوَن{ ]العنكبوت :  
 .(2)الفاحشة"
  .(1)ٌمول: بما كانوا ٌؤتون من معصٌة هللا، وٌركبون من الفاحشة" لال الطبري:" 
 .(5)عن لتادة فً لوله: "}بما كانوا ٌفسمون{: بما كانوا ٌعصون" 
 

 المرآن
 [ٖ٘({ ]العنكبوت : ٖ٘}َولَمَْد تََرْكنَا ِمْنَها آٌَةً بٌَِّنَةً ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن )

 التفسٌر: 
 لوط آثاًرا بٌنة لموم ٌعملون العبر، فٌنتفعون بها.ولمد أبمٌنا ِمن دٌار لوم 

ولمد أبمٌنا من فعلتنا التً فعلنا بهم آٌة، ٌمول: عبرة بٌنة وعظة واعظة،  لال الطبري:" 
}لموم ٌعملون{ عن هللا حججه، وٌتفكرون فً مواعظه، وتلن اآلٌة البٌنة هً عندي عفو آثارهم، 

 .(ٓٔ)ودروس معالمهم"
تركنا منها آٌة بٌنة لموم ٌعملون{، لال: هً الحجارة التً أمطرت عن لتادة :"}ولمد  
 .(ٔ)علٌهم"
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 .(ٕ)عن مجاهد، لوله: "}منها آٌة بٌنة{، لال: عبرة" 
هً آثار منازلهم الخربة. ولٌل: بمٌة الحجارة. ولٌل: الماء  {"آٌَةً بٌَِّنَةً لال الزمخشري: } 

 .(ٖ)األسود على وجه األرض. ولٌل: الخبر عما صنع بهم"
 .(ٗ)}ٌعملون{، لال: ٌتفكرون" عن ابن زٌد:" 
 .(٘)}لموم ٌعملون{ أي: ٌتدبرون اآلٌات تدبر ذوي العمول" لال السمعانً:" 
  .(ٙ)فمن أراد االعتبار فله فً لصتها عبرة" لال المشٌري:" 

 [:ٖ٘-ٖٔفوابد اآلٌات:]
 حلم إبراهٌم ورحمته تجلٌا فً دفاعه عن لوط وأهله. -ٔ
تمرٌر مبدأ: من بّطؤ به عمله لم ٌسرع به نسبه، حٌث العبللة الزوجٌة بٌن لوط وامرأته  -ٕ

 وكها.العجوز لم تنفعها وهلكت ألنها كانت مع الظالمٌن بملبها وسل
مشروعٌة الضٌافة وتؤكدها فً اإلسبلم لحدٌث الصحٌح : من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر  -ٖ

 .(2)فلٌكرم ضٌفه لالوا وما كرامة الضٌؾ لال ثبلثة أٌام فما جلس بعد ذلن فهو له صدلة"
 التندٌد بالفسك عن طاعة هللا وهو سبب هبلن األمم والشعوب. -ٗ
 استعمله صاحبه فً التعرؾ إلى الحك والباطل والخٌر والشر.فضٌلة العمل إذا  -٘

 المرآن
َ َواْرُجوا اْلٌَْوَم اآْلِخَر َواَل تَْعثَْوا فًِ اْْلَ } ٌْبًا فَمَاَل ٌَالَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ ْرِض َوإِلَى َمْدٌََن أََخاُهْم ُشعَ

 [ٖٙ({ ]العنكبوت : ُٖٙمْفِسِدٌَن )
 التفسٌر: 

أخاهم شعٌبًا، فمال لهم: ٌا لوم اعبدوا هللا وحده، وأخلصوا له العبادة، ما « مدٌن»وأرسلنا إلى 
لكم من إله ؼٌره، وارجوا بعبادتكم جزاء الٌوم اآلخر، وال تكثروا فً األرض الفساد 

 والمعاصً، وال تمٌموا علٌها، ولكن توبوا إلى هللا منها وأنٌبوا.
ٌْبًا{ ]العنكبوت : َوإِلَى َمْدٌََن أََخاهُ }لوله تعالى:  « مدٌن»[، أي:" وأرسلنا إلى ْٖٙم ُشعَ

 .(1)أخاهم شعٌبًا"
 .(5)ٌمول تعالى ذكره: وأرسلت إلى مدٌن أخاهم شعٌبا" لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)لصلبه" -هلالج لج -شعٌب بن نوٌب بن مدٌن ابن إبراهٌم خلٌل الرحمن لال مماتل:" 
َ{ ]العنكبوت : فَمَاَل ٌَالَْوِم }لوله تعالى:  [، أي:" فمال لهم: ٌا لوم اعبدوا هللا ٖٙاْعبُُدوا َّللاَّ

 .(ٔٔ)وحده، وأخلصوا له العبادة"
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فمال لهم: }ٌالوم اعبدوا هللا{ وحده، وذلوا له بالطاعة، واخضعوا له  لال الطبري:" 
 .(ٔ)بالعبادة"
 .(ٕ)فؤمرهم بعبادة هللا وحده ال شرٌن له" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وارجوا بعبادتكم جزاء الٌوم َٖٙواْرُجوا اْلٌَْوَم اآْلِخَر{ ]العنكبوت : }تعالى:لوله  
 .(ٖ)اآلخر"
 .(ٗ)ٌمول: وارجوا بعبادتكم إٌاي جزاء الٌوم اآلخر، وذلن ٌوم المٌامة" لال الطبري:" 
 .(٘)ٌعنً: واخشوا البعث الذي فٌه جزاء األعمال " لال مماتل:" 
 :(ٙ)وأخشو الٌوم اآلخر، لال أبو ذإٌب معناه:"لال أبو عبٌدة:  

 إذا لسعته الّدبر لم ٌرج لسعها ... وحالفها فى بٌت نوب عوامل
 .(2)أي: لم ٌخؾ"
 .(1)وأمرهم "أن ٌخافوا بؤس هللا ونممته وسطوته ٌوم المٌامة" لال ابن كثٌر: 
[، أي:" وال تكثروا فً ٖٙ]العنكبوت : َواَل تَْعثَْوا فًِ اأْلَْرِض ُمْفِسِدٌَن{ }لوله تعالى: 

 .(5)األرض الفساد والمعاصً، وال تمٌموا علٌها، ولكن توبوا إلى هللا منها وأنٌبوا"
ٌمول: وال تكثروا فً األرض معصٌة هللا، وال تمٌموا علٌها، ولكن توبوا  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)إلى هللا منها وأنٌبوا"
ٌعنً: وال تسعوا }فً األرض مفسدٌن{، ٌعنى: بالمعاصً فى نمصان الكٌل  لال مماتل:" 

 .(ٔٔ)والمٌزان وهو الفساد فً األرض"
" ثم نهاهم عن العٌث فً األرض بالفساد ، وهو السعً فٌها والبؽً على لال ابن كثٌر: 

هذا مع أهلها ، وذلن أنهم كانوا ٌنمصون المكٌال والمٌزان ، وٌمطعون الطرٌك على الناس ، 
 .(ٕٔ)كفرهم باهلل ورسوله "

 
 المرآن

ْجفَةُ فَؤَْصبَُحوا فًِ َداِرِهْم َجاثِِمٌَن )  [4ٖ({ ]العنكبوت : 4ٖ}فََكذَّبُوهُ فَؤََخَذتُْهُم الرَّ
 التفسٌر: 

شعٌبًا فٌما جاءهم به عن هللا من الرسالة، فؤخذتهم الزلزلة الشدٌدة، « مدٌن»فكذَّب أهل 
 َصْرعى هالكٌن.فؤصبحوا فً دارهم 
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شعٌبًا فٌما جاءهم به « مدٌن»[، اي:" فكذَّب أهل 2ٖلوله تعالى:}فََكذَّبُوهُ{ ]العنكبوت :  
 .(ٔ)عن هللا من الرسالة"

 .(ٕ)فكذبوه بالعذاب حٌن أوعدهم أنه نازل بهم فً الدنٌا" لال مماتل:" 
 .(ٖ)ٌمول:" فكذب أهل مدٌن شعٌبا فٌما أتاهم به عن هللا من الرسالة" لال الطبري: 
ْجفَةُ{ ]العنكبوت :    .(ٗ)[، اي:" فؤخذتهم الزلزلة الشدٌدة"2ٖلوله تعالى:}فَؤََخَذتُْهُم الرَّ
 .(٘)ٌمول: " فؤخذتهم رجفة العذاب" لال الطبري: 
ببلدهم ، وصٌحة أخرجت  " فؤهلكهم هللا برجفة عظٌمة زلزلت علٌهملال ابن كثٌر: 

الملوب من حناجرها. وعذاب ٌوم الظلة الذي أزهك األرواح من مستمرها ، إنه كان عذاب ٌوم 
 .(ٙ)عظٌم"
[، اي:" فؤصبحوا فً دارهم 2ٖلوله تعالى:}فَؤَْصبَُحوا فًِ َداِرِهْم َجاثِِمٌَن{ ]العنكبوت :  

 .(2)َصْرعى هالكٌن"
 .(1)أي: " جثوما، بعضهم على بعض موتى" لال الطبري: 
 .(5)بعضهم على بعض، وجاثمٌن لركبهم وعلى ركبهم"«: جاثِِمٌنَ  لال أبو عبٌدة:" 
ٌعنً: فً محلتهم وعسكرهم أمواتا خامدٌن مثل النار إذا أطفبت، بٌنما هً  لال مماتل:" 

ذا تمد ثم شبه هبلكهم بالنار تمد إذا هً طفبت، فشبه أرواحهم فً أجسادهم وهم أحٌاء مثل النار إ
 .(ٓٔ)فصعموا أمواتا أجمعٌن" -علٌه السبلم -إذا طفبت، بٌنما هم أحٌاء إذ صاح بهم جبرٌل 

 .(ٔٔ)عن لتادة :"}فؤصبحوا فً دارهم جاثمٌن{، أي: مٌتٌن" 
 [:2ٖ-ٖٙفوابد اآلٌتٌن:]

 تمرٌر التوحٌد والنبوة والبعث اآلخر. -ٔ
 بارتكاب المعاصً وؼشٌان الذنوب.حرمة الفساد فً األرض وذلن  -ٕ
 بٌان نممة هللا تعالى على المكذبٌن والظالمٌن والفاسمٌن. -ٖ
 

 المرآن
ُهْم َعِن ا ٌَْطاُن أَْعَمالَُهْم فََصدَّ لسَّبٌِِل }َوَعاًدا َوثَُموَد َولَْد تَبٌَََّن لَُكْم ِمْن َمَساِكنِِهْم َوَزٌََّن لَُهُم الشَّ

 [ 4ٖ({ ]العنكبوت : 4ٖ) َوَكانُوا ُمْستَْبِصِرٌنَ 
 التفسٌر:

وأهلكنا عاًدا وثمود، ولد تبٌن لكم من مساكنهم َخرابُها وخبلإها منهم، وحلول نممتنا بهم جمٌعًا، 
وحسَّن لهم الشٌطان أعمالهم المبٌحة، فصدَّهم عن سبٌل هللا وعن طرٌك اإلٌمان به وبرسله، 
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ٌحسبون أنهم على هدى وصواب، بٌنما  وكانوا مستبصرٌن فً كفرهم وضبللهم، معجبٌن به،
 هم فً الضبلل ؼارلون.

 .(ٔ)[، أي:" وأهلكنا عاًدا وثمود"1ٖلوله تعالى:}َوَعاًدا َوثَُموَد{ ]العنكبوت :  
المعنى: وأهلكنا عادا وثمودا، ألن لبل هذا لارون وأصحابه، فؤخذتهم  لال الزجاج:" 
 .(ٕ)الرجفة"
 .(ٖ)أي: وأهلكنا عادا وثمود" لال السمعانً:" 
ْجفَةُ{ ٌدل « أهلكنا»}َوعاداً{ منصوب بإضمار  لال الزمخشري:"  ألن لوله: }فَؤََخَذتُْهُم الرَّ

 .(ٗ)علٌه، ألنه فً معنى اإلهبلن"
 .(٘)واذكروا أٌها الموم عادا وثمود" ولال الطبري: ٌمول:" 
[، أي:" ولد تبٌن لكم من 1َٖمَساِكنِِهْم{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}َولَْد تَبٌَََّن لَُكْم ِمْن  

 .(ٙ)مساكنهم َخرابُها وخبلإها منهم، وحلول نممتنا بهم جمٌعًا"
ٌعنى: ما وصفه من إهبلكهم ِمْن جهة مسكنهم إذا نظرتم إلٌها عند  لال الزمخشري:" 

 .(2)مروركم بها، وكان أهل مكة ٌمرون علٌها فً أسفارهم فٌبصرونها"
 .(1)أي: المنازل التً سكنوها" لال السمعانً:" 
 .(5)خرابها وخبلإها منهم بولابعنا بهم، وحلول سطوتنا بجمٌعهم" لال الطبري: أي:" 
ٌَْطاُن أَْعَمالَُهْم{ ]العنكبوت :   [، أي:" وحسَّن لهم الشٌطان 1ٖلوله تعالى:}َوَزٌََّن لَُهُم الشَّ

 .(ٓٔ)أعمالهم المبٌحة"
 .(ٔٔ)ٌمول: وحسن لهم الشٌطان كفرهم باهلل، وتكذٌبهم رسله" لال الطبري: " 
[، أي:" فصدَّهم عن سبٌل هللا وعن 1ٖلوله تعالى:}فََصدَُّهْم َعِن السَّبٌِِل{ ]العنكبوت :  

 .(ٕٔ)طرٌك اإلٌمان به وبرسله"
ٌمول: فردهم بتزٌٌنه لهم، ما زٌن لهم من الكفر عن سبٌل هللا، التً هً  لال الطبري: " 

 .(ٖٔ)إلٌمان به ورسله، وما جاءوهم به من عند ربهم"ا
[، أي:" وكانوا مستبصرٌن فً كفرهم 1ٖلوله تعالى:}َوَكانُوا ُمْستَْبِصِرٌَن{ ]العنكبوت :  

 . (ٗٔ)وضبللهم، معجبٌن به، ٌحسبون أنهم على هدى وصواب، بٌنما هم فً الضبلل ؼارلون"
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ٌمول: وكانوا مستبصرٌن فً ضبللتهم، معجبٌن بها، ٌحسبون أنهم على  لال الطبري:" 
 .(ٔ)هدى وصواب، وهم على الضبلل"

 .(ٕ)أتوا ما أتوه ولد بٌن لهم أن عالبته عذابهم" لال الزجاج:" 
 .(ٖ)أي: ارتكبوا ما ارتكبوا ولد علموا أن عالبة أمرهم بوار" لال السمعانً:" 
عمبلء متمكنٌن من النظر واالفتكار، ولكنهم لم ٌفعلوا. أو كانوا  لال الزمخشري:أي:" 

متبٌنٌن أن العذاب نازل بهم ألن هللا تعالى لد بٌن لهم على ألسنة الرسل علٌهم السبلم، ولكنهم 
 .(ٗ)لجوا حتى هلكوا"

 .(٘)ٌمول: كانوا مستبصرٌن فً دٌنهم" لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)ول: فً دٌنهم"عن الضحان:"}وكانوا مستبصرٌن{، ٌم 
 .(2)عن مجاهد :"}وكانوا مستبصرٌن{، فً الضبللة" 
 .(1)فً ضبللتهم معجبٌن بها" لال لتادة:" 
 

 المرآن
}َولَاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَماَن َولَمَْد َجاَءُهْم ُموَسى بِاْلبٌَِّنَاِت فَاْستَْكبَُروا فًِ اْْلَْرِض َوَما َكانُوا 

 [4ٖ]العنكبوت : ({ 4َٖسابِِمٌَن )
 التفسٌر: 

وأهلكنا لارون وفرعون وهامان، ولمد جاءهم جمٌعًا موسى باألدلة الواضحة، فتعاظموا فً 
 األرض، واستكبروا فٌها، ولم ٌكونوا لٌفوتوننا، بل كنا ممتدرٌن علٌهم.

ون [، أي:" وأهلكنا لار5ٖلوله تعالى:}َولَاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَماَن{ ]العنكبوت :  
 .(5)وفرعون وهامان"

 .(ٓٔ)ٌمول تعالى ذكره: واذكر ٌا دمحم، لارون وفرعون وهامان"لال الطبري: " 
وكان لارون ابن عم موسى أخً أبٌه وكان لطع البحر مع بنً إسرابٌل  لال لتادة:" 

وكان ٌسمى المنور من حسن صوته بالتوراة، ولكن عدو هللا نافك كما نافك السامري فؤهلكه هللا 
ببؽٌة وانما بؽا علٌهم لكثرة ماله وولده لال هللا: أولم ٌعلم أن هللا لد أهلن من لبله من 

 .(ٔٔ)المرون"
[، أي:" ولمد جاءهم جمٌعًا 5ٖالى:}َولَمَْد َجاَءُهْم ُموَسى بِاْلبٌَِّنَاِت{ ]العنكبوت : لوله تع 

 .(ٕٔ)موسى باألدلة الواضحة"
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ولمد جاء جمٌعهم موسى بالبٌنات، ٌعنً بالواضحات من لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)اآلٌات"
والطوفان والجراد عن ابن عباس لوله: }آٌات بٌنات{، لال: ٌده وعصاه ولسانه والبحر  

 .(ٕ)والدم والضفادع والدم آٌات مفصبلت"
 .(ٖ)عن ابن عباس لوله: "}آٌات بٌنات{، لال: هً متتابعات" 
[، أي:" فتعاظموا فً األرض 5ٖلوله تعالى:}فَاْستَْكبَُروا فًِ اأْلَْرِض{ ]العنكبوت :  

 .(ٗ)واستكبروا فٌها"
 .(٘)عن التصدٌك من اآلٌات، وعن اتباع موسى صلوات هللا علٌه" لال الطبري: أي:" 
، لال جبرٌل علٌه «ما علمت لكم من إله ؼٌري»لما لال فرعون:  لال ابن عباس:" 

السبلم: ٌا رب، طؽا عبدن فابذن لً فً هلكة فرعون. لال: ٌا جبرٌل، هو عبدي، ولن ٌسبمنً 
، لال: ٌا جبرٌل، سبمت دعوتن «أنا ربكم األعلى»له أجل لد أجلته ٌحٌى فذلن األجل. فلما لال: 

 .(ٙ)رعون"فً عبدي ولد جاء أوان هلكة ف
[، أي:" ولم ٌكونوا لٌفوتوننا، بل كنا 5ٖلوله تعالى:}َوَما َكانُوا َسابِِمٌَن{ ]العنكبوت :  

 .(2)ممتدرٌن علٌهم"
 .(1)ٌمول: "وما كانوا سابمٌنا بؤنفسهم، فٌفوتوننا، بل كنا ممتدرٌن علٌهم"لال الطبري: 
 .(5)}سابِِمٌَن{: فابتٌن، أدركهم أمر هللا فلم ٌفوتوه" لال الزمخشري: " 
 

 المرآن
ٌَْحةُ َوِمْنُهمْ  ٌِْه َحاِصبًا َوِمْنُهْم َمْن أََخَذتْهُ الصَّ  َمْن َخَسْفنَا }فَُكالًّ أََخْذنَا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنَا َعلَ

ُ ِلٌَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن )بِِه اْْلَْرَض َوِمْنُهْم َمْن أَْؼَرْلنَا َوَما َكا ({ َٓٗن َّللاَّ
 [ٓٗ]العنكبوت : 
 التفسٌر: 

ً شدٌدة  فؤخذنا كبل من هإالء المذكورٌن بعذابنا بسبب ذنبه: فمنهم الذٌن أرسلنا علٌهم رٌحا
لوم صالح ولوم ترمٌهم بحجارة من طٌن متتابع، وهم لوم لوط، ومنهم َمن أخذته الصٌحة، وهم 

شعٌب، ومنهم َمن خسفنا به األرض كمارون، ومنهم َمن أؼرلنا، وهم لوُم نوح وفرعوُن ولوُمه، 
ولم ٌكن هللا لٌهلن هإالء بذنوب ؼٌرهم، فٌظلمهم بإهبلكه إٌاهم بؽٌر استحماق، ولكنهم كانوا 

 أنفسهم ٌظلمون بتنعمهم فً نِعَم ربهم وعبادتهم ؼٌره.
[، أي:" فؤخذنا كبل من هإالء المذكورٌن ٓٗ أََخْذنَا بَِذْنبِِه{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}فَُكبلًّ  

 .(ٓٔ)بعذابنا بسبب ذنبه"
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ٌمول تعالى ذكره: فؤخذنا جمٌع هذه األمم التً ذكرناها لن ٌا دمحم  لال الطبري: " 
 .(ٔ)بعذابنا"
ٌِْه َحاِصبًا{ ]الع  [، أي:" فمنهم الذٌن أرسلنا ٓٗنكبوت : لوله تعالى:}فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلنَا َعلَ

 .(ٕ)علٌهم رٌحاً شدٌدة ترمٌهم بحجارة من طٌن متتابع، وهم لوم لوط"
وهم لوم لوط الذٌن أمطر هللا علٌهم حجارة من سجٌل منضود، والعرب  لال الطبري: " 

لول  تسمً الرٌح العاصؾ التً فٌها الحصى الصؽار أو الثلج أو البرد والجلٌد حاصبا، ومنه
 :(ٖ)األخطل

 ولمد علمت إذا العشار تروحت ... هدج الربال ٌكبهن شماال
 .(ٗ)ترمً العضاه بحاصب من ثلجها ... حتى ٌبٌت على العضاه جفاال "

 . (٘)عن ابن عباس: "}فمنهم من أرسلنا علٌه حاصبا{: لوم لوط" 
 .(ٙ)عن الضحان:"}فمنهم من أرسلنا علٌه حاصبا{، لال: حجارة" 
الحاصب: لموم لوط، وهً رٌح عاصؾ فٌها حصباء. ولٌل: ملن  الزمخشري: "لال  

 .(2)كان ٌرمٌهم"
ٌَْحةُ{ ]العنكبوت :   [، أي:" ومنهم َمن أخذته ٓٗلوله تعالى:}َوِمْنُهْم َمْن أََخَذتْهُ الصَّ

 .(1)الصٌحة، وهم لوم صالح ولوم شعٌب"
ٌَْحةُ{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}َوِمْنُهْم واختلؾ أهل التفسٌر فً   [، على َٓٗمْن أََخَذتْهُ الصَّ
 ألوال:

 .(5)ثمود لوم صالح. لاله ابن عباسأحدها: أنهم 
 .(ٓٔ)الثانً: أنهم لوم شعٌب. لاله لتادة

 .(ٔٔ). لاله مماتلالثالث: أنهم لوم صالح، ولوم شعٌب، ولوم هود، ولوم إبراهٌم
لم ٌخصص الخبر بذلن عن بعض من أخذته الصٌحة من األمم دون  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)بعض، وكبل األمتٌن أعنً ثمود ومدٌن لد أخذتهم الصٌحة"
[، أي:" ومنهم َمن خسفنا به ٓٗلوله تعالى:}َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفنَا بِِه اأْلَْرَض{ ]العنكبوت :  

 .(ٖٔ)األرض كمارون"
 .(ٗٔ)ٌعنً بذلن: لارون" لال الطبري:" 
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 .(ٔ)ابن عباس: "}ومنهم من خسفنا به األرض{: لارون"عن  
[، أي:" ومنهم َمن أؼرلنا، وهم لوُم ٓٗلوله تعالى:}َوِمْنُهْم َمْن أَْؼَرْلنَا{ ]العنكبوت :  

 .(ٕ)نوح وفرعوُن ولوُمه"
 .(ٖ)ٌعنً: لوم نوح وفرعون ولومه" لال الطبري:" 
 [، لوالن:ٓٗتعالى:}َوِمْنُهْم َمْن أَْؼَرْلنَا{ ]العنكبوت : لوله وفً  

 .(ٗ). لاله ابن عباس-علٌه السبلم-أحدهما: أنهم لوم نوح
 .(٘)الثانً: أنهم لوم فرعون. وهذا لول لتادة

والصواب من المول فً ذلن، أن ٌمال: عنً به لوم نوح وفرعون  لال الطبري:" 
حدى األمتٌن دون األخرى، ولد كان أهلكهما لبل نزول هذا ولومه; ألن هللا لم ٌخصص بذلن إ
 .(ٙ)الخبر عنهما، فهما معنٌتان به"

ُ ِلٌَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{ ]العنكبوت :   [، أي:" ٓٗلوله تعالى:}َوَما َكاَن َّللاَّ
إٌاهم بؽٌر استحماق، ولكنهم كانوا ولم ٌكن هللا لٌهلن هإالء بذنوب ؼٌرهم، فٌظلمهم بإهبلكه 

 .(2)أنفسهم ٌظلمون بتنعمهم فً نِعَم ربهم وعبادتهم ؼٌره"
ٌمول تعالى ذكره: ولم ٌكن هللا لٌهلن هإالء األمم الذٌن أهلكهم، بذنوب  لال الطبري:" 

ؼٌرهم، فٌظلمهم بإهبلكه إٌاهم بؽٌر استحماق، بل إنما أهلكهم بذنوبهم، وكفرهم بربهم، 
هم نعمه علٌهم، مع تتابع إحسانه علٌهم، وكثرة أٌادٌه عندهم، بتصرفهم فً نعم ربهم، وجحود

 .(1)وتملبهم فً آالبه وعبادتهم ؼٌره، ومعصٌتهم من أنعم علٌهم "
 .(5)عن ابن عباس، لوله: "}وما ظلمناهم{، نحن أؼنى من أن نظلمهم" 
 .(ٓٔ)عن ابن عباس: "}ٌظلمون{، لال: ٌضرون" 
ثم اعتذر إلى خلمه فمال: }وما ظلمناهم{ مما ذكرنا لن من عذاب ممن  زٌد:"لال ابن  

 .(ٔٔ)عذبنا من األمم، }ولكن كانوا أنفسهم ٌظلمون{، ظلموا أنفسهم"
 [:ٓٗ-1ٖفوابد اآلٌات:]

بٌان أن الشٌطان هو سبب هبلن األلوام وذلن بتزٌٌنه لهم الشر والمبٌح كالشرن والباطل  -ٔ
 والشر والفساد.

 بٌان أن االستكبار كالظلم عالبتهما الهبلن والخسران. -ٕ
بٌان أن هللا تعالى ما أهلن أمة حتى ٌبٌن لها ما ٌجب أن تتمٌه من أسباب الهبلن والدمار فإذا  -ٖ

 أبت إال ذان أوردها هللا موارده.
 المرآن
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ِ أَْوِلٌَاَء َكَمثَِل اْلعَ  ٌُْت }َمثَُل الَِّذٌَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ ٌْتًا َوإِنَّ أَْوَهَن اْلبٌُُوِت لَبَ ْنَكبُوِت اتََّخَذْت بَ
 [ٔٗ({ ]العنكبوت : ٔٗاْلعَْنَكبُوِت لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن )

 التفسٌر: 
مثل الذٌن جعلوا األوثان من دون هللا أولٌاء ٌرجون نصرها، كمثل العنكبوت التً عملت بٌتًا 

بًا عند حاجتها إلٌه، فكذلن هإالء المشركون لم ٌُْؽن عنهم لنفسها لٌحفظها، فلم ٌُؽن عنها شٌ
أولٌاإهم الذٌن اتخذوهم من دون هللا شٌبًا، وإن أضعؾ البٌوت لَبٌت العنكبوت، لو كانوا ٌعلمون 

 ذلن ما اتخذوهم أولٌاء، فهم ال ٌنفعونهم وال ٌضرونهم.
ٌْتًا{ ]العنكبوت   ِ أَْوِلٌَاَء َكَمثَِل اْلعَْنَكبُوِت اتََّخَذْت بَ لوله تعالى:}َمثَُل الَِّذٌَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ
[، أي:" مثل الذٌن جعلوا األوثان من دون هللا أولٌاء ٌرجون نصرها، كمثل العنكبوت التً ٔٗ: 

ا عند حاجتها إلٌه، فكذلن هإالء المشركون لم ٌُْؽن عملت بٌتًا لنفسها لٌحفظها، فلم ٌُؽن عنها شٌبً 
 .(ٔ)عنهم أولٌاإهم الذٌن اتخذوهم من دون هللا شٌبًا"

مثل الذٌن اتخذوا اآللهة واألوثان من دون هللا أولٌاء ٌرجون  لال الطبري: ٌمول:" 
نفسهم، نصرها ونفعها عند حاجتهم إلٌها فً ضعؾ احتٌالهم، ولبح رواٌاتهم، وسوء اختٌارهم أل

}كمثل العنكبوت{ فً ضعفها، وللة احتٌالها لنفسها، }اتخذت بٌتا{ لنفسها، كٌما ٌكنها، فلم ٌؽن 
عنها شٌبا عند حاجتها إلٌه، فكذلن هإالء المشركون لم ٌؽن عنهم حٌن نزل بهم أمر هللا، وحل 

هللا بهم من بهم سخطه أولٌاإهم الذٌن اتخذوهم من دون هللا شٌبا، ولم ٌدفعوا عنهم ما أحل 
 .(ٕ)سخطه بعبادتهم إٌاهم"

أي: شبه الذٌن كفروا شبه العنكبوت، والمثل: بمعنى الّشبه، ٌمال: هذا  لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٖ)مثل الشًء ومثله، كما ٌمال: شبه الشًء وشبهه"

المعنى: أن أولٌاءهم ال ٌنمصونهم، وال ٌرزلونهم وال ٌدفعون عنهم  لال الزجاج:" 
 .(ٗ)ضررا، كما أن بٌت العنكبوت ؼٌر موق للعنكبوت"

هذا مثل ضربه هللا تعالى للمشركٌن فً اتخاذهم آلهة من دون هللا ،  لال ابن كثٌر:" 
نكبوت فً ضعفه ٌرجون نصرهم ورزلهم ، وٌتمسكون بهم فً الشدابد ، فهم فً ذلن كبٌت الع

ووهنه فلٌس فً أٌدي هإالء من آلهتهم إال كَمْن ٌتمسن ببٌت العنكبوت ، فإنه ال ٌجدي عنه شٌبا 
، فلو َعلموا هذا الحال لما اتخذوا من دون هللا أولٌاء ، وهذا بخبلؾ المسلم المإمن للبه هلل ، 

ى ال انفصام لها ، لموتها وهو مع ذلن ٌحسن العمل فً اتباع الشرع فإنه مستمسن بالعروة الوثم
 .(٘)وثباتها"
ي والنفع،  لال السعدي:"  هذا مثل ضربه هللا لمن عبد معه ؼٌره، ٌمصد به التعزز والتَّمَّوِ

وأن األمر بخبلؾ ممصوده، فإن مثله كمثل العنكبوت، اتخذت بٌتا ٌمٌها من الحر والبرد 
 .(ٙ)واآلفات"
 .(2)ذلن مثل ضربه هللا لمن عبد ؼٌره، إن مثله كمثل بٌت العنكبوت" لال ابن عباس:" 
هذا مثل ضربه هللا للمشرن مثل إلهه الذي ٌدعوه من دون هللا كمثل بٌت  لال لتادة:" 

 .(ٔ)العنكبوت واهن ضعٌؾ ال ٌنفعه"
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هذا مثل ضربه هللا، ال ٌؽنً أولٌاإهم عنهم شٌبا، كما ال ٌؽنً العنكبوت  لال ابن زٌد:" 
 .(ٕ)بٌتها هذا"
ٌُْت اْلعَْنَكبُوِت{ ]العنكبوت :   [، أي:" وإن أضعؾ ٔٗلوله تعالى:}َوإِنَّ أَْوَهَن اْلبٌُُوِت لَبَ

 .(ٖ)البٌوت لَبٌت العنكبوت"
 .(ٗ)ٌمول: إن أضعؾ البٌوت }لبٌت العنكبوت{" لال الطبري:" 
فالعنكبوت من الحٌوانات الضعٌفة، وبٌتها من أضعؾ البٌوت، فما  لال السعدي:" 

ازدادت باتخاذه إال ضعفا، كذلن هإالء الذٌن ٌتخذون من دونه أولٌاء، فمراء عاجزون من جمٌع 
صرونهم، ازدادوا ضعفا إلى الوجوه، وحٌن اتخذوا األولٌاء من دونه ٌتعززون بهم وٌستن

ضعفهم، ووهنا إلى وهنهم. فإنهم اتكلوا علٌهم فً كثٌر من مصالحهم، وألموها علٌهم، وتخلوا 
هم عنها، على أن أولبن سٌمومون بها، فخذلوهم، فلم ٌحصلوا منهم على طابل، وال أنالوهم من 

 .(٘)معونتهم ألل نابل"
[، أي:" لو كانوا ٌعلمون ذلن ما اتخذوهم ٔٗ]العنكبوت : لوله تعالى:}لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن{  

 .(ٙ)أولٌاء، فهم ال ٌنفعونهم وال ٌضرونهم"
ٌمول: " لو كان هإالء الذٌن اتخذوا من دون هللا أولٌاء، ٌعلمون أن لال الطبري:  

 أولٌاءهم الذٌن اتخذوهم من دون هللا فً للة ؼنابهم عنهم، كؽناء بٌت العنكبوت عنها، لكنهم
 .(2)ٌجهلون ذلن، فٌحسبون أنهم ٌنفعونهم وٌمربونهم إلى هللا زلفى"

فلو كانوا ٌعلمون حمٌمة العلم، حالهم وحال من اتخذوهم، لم ٌتخذوهم،  لال السعدي:" 
ولتبرأوا منهم، ولتولوا الرب المادر الرحٌم، الذي إذا تواله عبده وتوكل علٌه، كفاه مبونة دٌنه 

 .(1)ودنٌاه، وازداد لوة إلى لوته، فً للبه وفً بدنه وحاله وأعماله"
لمون أن هذا مثلهم وأن أمر دٌنهم بالػ هذه الؽاٌة لال الزمخشري:" معناه: لو كانوا ٌع 

من الوهن. ووجه آخر: وهو أنه إذا صّح تشبٌه ما اعتمدوه فً دٌنهم ببٌت العنكبوت، ولد صح 
أن أوهن البٌوت بٌت العنكبوت، فمد تبٌن أن دٌنهم أوهن األدٌان لو كانوا ٌعلمون. أو أخرج 

كؤنه لال: وإن أوهن ما ٌعتمد علٌه فً الدٌن عبادة الكبلم بعد تصحٌح التشبٌه مخرج المجاز، ف
 .(5)األوثان لو كانوا ٌعلمون"

 
 المرآن

ٍء َوُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم ) ًْ َ ٌَْعلَُم َما ٌَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِمْن َش  [ٕٗ({ ]العنكبوت : ٕٗ}إِنَّ َّللاَّ
 التفسٌر: 

لٌست بشًء فً الحمٌمة، بل هً مجرد أسماء إن هللا ٌعلم ما ٌشركون به من األنداد، وأنها 
وها، ال تنفع وال تضر. وهو العزٌز فً انتمامه ممن كفر به، الحكٌم فً تدبٌره وصنعه.  َسمَّ
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ٍء{ ]العنكبوت :   ًْ َ ٌَْعلَُم َما ٌَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِمْن َش [، أي:" إن هللا ٕٗلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ
وها، ال ٌعلم ما ٌشركون به من األند اد، وأنها لٌست بشًء فً الحمٌمة، بل هً مجرد أسماء َسمَّ

 .(ٔ)تنفع وال تضر"
}إن هللا ٌعلم{ أٌها الموم، حال ما تعبدون }من دونه من شًء{، وأن ذلن  لال الطبري: " 

ال ٌنفعكم وال ٌضركم، إن أراد هللا بكم سوءا، وال ٌؽنً عنكم شٌبا، وإن مثله فً للة ؼنابه 
 .(ٕ)ل بٌت العنكبوت فً ؼنابه عنها"عنكم، مث
أنهم ما ٌدعون من دون  -وهو عالم الؽٌب والشهادة-أي: إنه تعالى ٌعلم  لال السعدي:" 

ٌْتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُإُكْم َما  ًَ إاِل أَْسَماٌء َسمَّ هللا شٌبا موجودا، وال إلها له حمٌمة، كموله تعالى: }إِْن ِه
َّبُِع الَِّذٌَن  ُ بَِها ِمْن ُسْلَطاٍن{ ولوله: }َوَما ٌَت َّبِعُوَن إاِل الظَّنَّ أَنزَل َّللاَّ ِ ُشَرَكاَء إِْن ٌَت ٌَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 .(ٖ)وإن هم إال ٌخرصون{"
تعالى متوعدا ِلَمْن عبد ؼٌره وأشرن به : إنه تعالى ٌعلم ما هم علٌه من  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)األعمال ، وٌعلم ما ٌشركون به من األنداد ، وسٌجزٌهم وصفهم "
[، أي:" وهو العزٌز فً انتمامه ممن َٕٗوُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{ ]العنكبوت : لوله تعالى:} 

 .(٘)كفر به، الحكٌم فً تدبٌره وصنعه"
ٌمول: وهللا العزٌز فً انتمامه ممن كفر به، وأشرن فً عبادته معه  لال الطبري: " 

ا نزل باألمم الذٌن لص هللا ؼٌره فاتموا أٌها المشركون به، عمابه باإلٌمان به لبل نزوله بكم، كم
لصصهم فً هذه السورة علٌكم، فإنه إن نزل بكم عمابه لم تؽن عنكم أولٌاإكم الذٌن اتخذتموهم 
من دونه أولٌاء، كما لم ٌؽن عنهم من لبلكم أولٌاإهم الذٌن اتخذوهم من دونه، الحكٌم فً تدبٌره 

والمإخر من أخر هبلكه من  خلمه فمهلن من استوجب الهبلن فً الحال التً هبلكه صبلح،
 .(ٙ)كفرة خلمه به إلى الحٌن الذي فً هبلكه الصبلح"

{: "الذي له الموة جمٌعا، التً لهر بها جمٌع المخلولات، }اْلَحِكٌُم{ اْلعَِزٌزُ } لال السعدي: 
 .(2)الذي ٌضع األشٌاء مواضعها، الذي أحسن كل شًء خلمه، وأتمن ما أمره"

}َوُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{: فٌه تجهٌل لهم حٌث عبدوا ما لٌس لال الزمخشري: لوله"  
بشًء، ألنه جماد لٌس معه مصحح العلم والمدرة أصبل، وتركوا عبادة المادر الماهر على كل 

 .(1)شًء، الحكٌم الذي ال ٌفعل شٌبا إال بحكمة وتدبٌر"
 

 المرآن
 [ٖٗ({ ]العنكبوت : ٌَْٖٗعِملَُها إِالَّ اْلعَاِلُموَن ) }َوتِْلَن اْْلَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس َوَما

 التفسٌر: 
وهذه األمثال نضربها للناس; لٌنتفعوا بها وٌتعلموا منها، وما ٌعملها إال العالمون باهلل وآٌاته 

 وشرعه.
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ل [، أي:" وهذه األمثاٖٗلوله تعالى:}َوتِْلَن اأْلَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس{ ]العنكبوت :  
 .(ٔ)نضربها للناس; لٌنتفعوا بها وٌتعلموا منها"

وهذه األمثال، وهً األشباه والنظابر، نمثلها ونشبهها ونحتج بها  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)للناس"
وؼٌرهما، « الحج»و« البمرة»أي: هذا المثل وؼٌره مما ذكر فً  لال المرطبً:" 

 .(ٖ)}نضربها{: نبٌنها }للناس{"
" أي: ألجلهم والنتفاعهم وتعلٌمهم، لكونها من الطرق الموضحة للعلوم،  لال السعدي: 

وألنها تمرب األمور المعمولة باألمور المحسوسة، فٌتضح المعنى المطلوب بسببها، فهً 
 .(ٗ)مصلحة لعموم الناس"

ال العالمون [، أي:" وما ٌعملها إٖٗلوله تعالى:}َوَما ٌَْعِملَُها إاِلَّ اْلعَاِلُموَن{ ]العنكبوت :  
 .(٘)باهلل وآٌاته وشرعه"

وما ٌعمل أنه أصٌب بهذه األمثال التً نضربها للناس منهم  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٙ)الصواب والحك فٌما ضربت له مثبل }إال العالمون{ باهلل وآٌاته"

 .(2)وما ٌعمل األمثال إال العلماء الذٌن ٌعملون عن هللا" لال الواحدي:أي:" 
 .(1)أي: ما ٌفهمها }إال{ العالمون باهلل" المرطبً:"لال  
 .(5)أي : وما ٌفهمها وٌتدبرها إال الراسخون فً العلم المتضلعون منه " لال ابن كثٌر:" 
" }و{ لكن }َما ٌَْعِملَُها{ بفهمها وتدبرها، وتطبٌمها على ما ضربت له،  لال السعدي: 

وعملها فً الملب }إِال اْلعَاِلُموَن{ أي: أهل العلم الحمٌمً، الذٌن وصل العلم إلى للوبهم، وهذا مدح 
لؤلمثال التً ٌضربها، وحثٌّ على تدبرها وتعملها، ومدح لمن ٌعملها، وأنه عنوان على أنه من 

العلم، فعلم أن من لم ٌعملها لٌس من العالمٌن، والسبب فً ذلن، أن األمثال التً ٌضربها هللا  أهل
فً المرآن، إنما هً لؤلمور الكبار، والمطالب العالٌة، والمسابل الجلٌلة، فؤهل العلم ٌعرفون أنها 

هم فً معرفتها، أهم من ؼٌرها، العتناء هللا بها، وحثه عباده على تعملها وتدبرها، فٌبذلون جهد
وأما من لم ٌعملها، مع أهمٌتها، فإن ذلن دلٌل على أنه لٌس من أهل العلم، ألنه إذا لم ٌعرؾ 
المسابل المهمة، فعدم معرفته ؼٌرها من باب أولى وأحرى. ولهذا، أكثر ما ٌضرب هللا األمثال 

 .(ٓٔ)فً أصول الدٌن ونحوها"
لال الزمخشري: " كان الجهلة والسفهاء من لرٌش ٌمولون: إّن رّب دمحم ٌضرب المثل  

بالذباب والعنكبوت، وٌضحكون من ذلن، فلذلن لال :}َوما ٌَْعِملُها إاِلَّ اْلعاِلُموَن{، أي: ال ٌعمل 
حتجبة صحتها وحسنها وفابدتها إال هم، ألّن األمثال والتشبٌهات إنما هً الطرق إلى المعانً الم
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فً األستار حتى تبرزها وتكشؾ عنها وتصّورها لؤلفهام، كما صّور هذا التشبٌه الفرق بٌن حال 
 .(ٔ)المشرن وحال الموحد"

وروي عن جابر، أن النبً، ملسو هيلع هللا ىلص: " تبل هذه اآلٌة }وتلن األمثال نضربها للناس وما ٌعملها  
 .(ٕ)، فعمل بطاعته، واجتنب سخطه"إال العالمون{ لال: العالم: الذي عمل عن هللا

 .(ٖ):" َعمَْلُت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألؾ مثل"-رضً هللا عنه-لال عمرو بن العاص  
حٌث ٌمول هللا  -رضً هللا عنه  -وهذه منمبة عظٌمة لعمرو بن العاص  لال ابن كثٌر:" 

ا ٌَْعِملَُها إاِل اْلعَاِلُموَن {"تعالى:} َوتِْلَن األْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس َومَ 
(ٗ). 

ما مررت بآٌة فً كتاب هللا ال أعرفها إال أحزننً ألنً  عن عمرو بن مرة لال : " 
} َوتِْلَن األْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس َوَما ٌَْعِملَُها إاِل اْلعَاِلُموَن{" سمعت هللا ٌمول:

(٘). 
 

 المرآن
 ُ  [ٗٗ({ ]العنكبوت : ٗٗالسََّماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحّكِ إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً ِلْلُمْإِمنٌَِن )}َخلََك َّللاَّ
 التفسٌر: 

خلك هللا السموات واألرض بالعدل والمسط، إن فً خلمه ذلن لداللة عظٌمة على لدرته، وتفرده 
 باإللهٌة، وَخصَّ المإمنٌن; ألنهم الذٌن ٌنتفعون بذلن.

{ ]العنكبوت : لوله تع  ُ السََّماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَحّكِ [، أي:" خلك هللا ٗٗالى:}َخلََك َّللاَّ
 .(ٙ)السموات واألرض بالعدل والمسط"

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: خلك هللا ٌا دمحم، السموات واألرض وحده  لال الطبري: " 
 .(2)شرٌن"منفردا بخلمها، ال ٌشركه فً خلمها 

ٌمول تعالى مخبراعن لدرته العظٌمة : أنه خلك السموات واألرض  لال ابن كثٌر:" 
[، ٘ٔبالحك ، ٌعنً : ال على وجه العبث واللعب ، } ِلتُْجَزى ُكلُّ نَْفٍس بَِما تَْسعَى { ]طه : 

 .(1)["ٖٔ}ِلٌَْجِزَي الَِّذٌَن أََساُءوا بَِما َعِملُوا َوٌَْجِزَي الَِّذٌَن أَْحَسنُوا بِاْلُحْسنَى { ]النجم : 
أي: هو تعالى المنفرد بخلك السماوات، على علوها وارتفاعها وسعتها  لال السعدي:" 

وحسنها وما فٌها من الشمس والممر والكواكب والمبلبكة، واألرض وما فٌها من الجبال والبحار 
 والبراري والمفار واألشجار ونحوها، وكل ذلن خلمه بالحك، أي: لم ٌخلمها عبثا وال سدى، وال
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لؽٌر فابدة، وإنما خلمها، لٌموم أمره وشرعه، ولتتم نعمته على عباده، ولٌروا من حكمته ولهره 
 .(ٔ)وتدبٌره، ما ٌدلهم على أنه وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم"

[، أي:" إن فً خلمه ذلن لداللة ٗٗلوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً ِلْلُمْإِمنٌَِن{ ]العنكبوت :  
 .(ٕ)ى لدرته، وتفرده باإللهٌة"عظٌمة عل
ٌمول: إن فً خلمه ذلن لحجة لمن صدق بالحجج إذا عاٌنها، واآلٌات إذا  لال الطبري: " 
 .(ٖ)رآها"
 .(ٗ)أي : لداللة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلك والتدبٌر واإللهٌة" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)واإللهٌة"
على كثٌر من المطالب اإلٌمانٌة، إذا تدبرها }إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَةً ِلْلُمْإِمنٌَِن{ لال السعدي:" 

 .(٘)المإمن رأى ذلن فٌها عٌانا"
 

 المرآن
اَلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَ  اَلةَ إِنَّ الصَّ ٌَْن ِمَن اْلِكتَاِب َوأَلِِم الصَّ ًَ إِلَ ِ ِذْكُر }اتُْل َما أُوِح َّللاَّ

ُ ٌَْعلَُم َما تَْصنَعُوَن )  [٘ٗ({ ]العنكبوت : ٘ٗأَْكبَُر َوَّللاَّ
 التفسٌر: 

اتل ما أُنزل إلٌن من هذا المرآن، واعمل به، وأّدِ الصبلة بحدودها، إن المحافظة على الصبلة 
تنهى صاحبها عن الولوع فً المعاصً والمنكرات; وذلن ألن الممٌم لها، المتمم ألركانها 
وشروطها، ٌستنٌر للبه، وٌزداد إٌمانه، وتموى رؼبته فً الخٌر، وتمل أو تنعدم رؼبته فً الشر، 
ولَذكر هللا فً الصبلة وؼٌرها أعظم وأكبر وأفضل من كل شًء. وهللا ٌعلم ما تصنعون ِمن خٌٍر 

 وشر، فٌجازٌكم على ذلن أكمل الجزاء وأوفاه.
ٌْنَ   ًَ إِلَ [، أي:" اتل ٌا دمحم ما أُنزل ِ٘ٗمَن اْلِكتَاِب{ ]العنكبوت :  لوله تعالى:}اتُْل َما أُوِح

 .(ٙ)إلٌن من هذا المرآن"
 .(2)ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الرأ ما أنزل إلٌن من هذا المرآن" لال الطبري: " 
 .(1)أمر رسوله والمإمنٌن بتبلوة المرآن ، وهو لراءته وإببلؼه للناس" لال ابن كثٌر:" 
ٌؤمر تعالى بتبلوة وحٌه وتنزٌله، وهو هذا الكتاب العظٌم، ومعنى تبلوته  لال السعدي:" 

اتباعه، بامتثال ما ٌؤمر به، واجتناب ما ٌنهى عنه، واالهتداء بهداه، وتصدٌك أخباره، وتدبر 
ه، فصار تبلوة لفظه جزء المعنى وبعضه، وإذا كان هذا معنى تبلوة معانٌه، وتبلوة ألفاظ

 .(5)الكتاب، علم أن إلامة الدٌن كله، داخلة فً تبلوة الكتاب"
بَلةَ{ ]العنكبوت :   [، أي:" وأّدِ الصبلة بحدودها"٘ٗلوله تعالى:}َوأَلِِم الصَّ

(ٔٓ). 
 .(ٔ)ٌعنً: وأد الصبلة التً فرضها هللا علٌن بحدودها" لال الطبري: " 
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لوله: }َوأَلِِم الصَّبلةَ{ من باب عطؾ الخاص على العام، لفضل الصبلة  لال السعدي:" 
 .(ٕ)وشرفها، وآثارها الجمٌلة"

بَلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر{ ]العنكبوت :   ن [، أي:" إ٘ٗلوله تعالى:}إِنَّ الصَّ
 .(ٖ)المحافظة على الصبلة تنهى صاحبها عن الولوع فً المعاصً والمنكرات"

ٌعنً : أن الصبلة تشتمل على شٌبٌن : على ترن الفواحش والمنكرات ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)أي : إن مواظبتها تحمل على ترن ذلن"

الفحشاء: كل ما استعظم واستفحش من المعاصً التً تشتهٌها النفوس.  لال السعدي:" 
والمنكر: كل معصٌة تنكرها العمول والفطر، ووجه كون الصبلة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن 
العبد الممٌم لها، المتمم ألركانها وشروطها وخشوعها، ٌستنٌر للبه، وٌتطهر فإاده، وٌزداد 

لخٌر، وتمل أو تعدم رؼبته فً الشر، فبالضرورة، مداومتها إٌمانه، وتموى رؼبته فً ا
والمحافظة علٌها على هذا الوجه، تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مماصدها 
وثمراتها. وثَمَّ فً الصبلة ممصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت علٌه من ذكر هللا، 

ما خلك الخلك لعبادته، وأفضل عبادة تمع منهم الصبلة، بالملب واللسان والبدن. فإن هللا تعالى، إن
 .(٘)وفٌها من عبودٌات الجوارح كلها، ما لٌس فً ؼٌرها"

عن ابن عباس لوله: "}إن الصبلة تنهى عن الفحشاء والمنكر{، ٌمول: فً الصبلة منتهى  
 .(ٙ)ومزدجر عن معاصً هللا"

. وروي (2)لزنا والمنكر الشرن"عن ابن عباس: }تنهى عن الفحشاء والمنكر{، ٌمول: ا 
 .(1)عن عكرمة والحسن مثل ذلن

من لم تنهه صبلته عن الفحشاء والمنكر لم ٌزدد بصبلته من هللا إال  ولال ابن عباس:" 
 .(5)بعدا"
من لم تؤمره صبلته بالمعروؾ، وتنهه عن المنكر، لم ٌزدد بها من هللا  لال ابن مسعود:" 
 .(ٓٔ)إال بعدا"
عطٌة، لال: "لٌل البن مسعود: إن فبلنا كثٌر الصبلة، لال: فإنها ال تنفع عن سمرة بن  

 .(ٔٔ)إال من أطاعها"
عن الحسن، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "من صلى صبلة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم  

 .(ٕٔ)ٌزدد بها من هللا إال بعدا"
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ال صبلة لمن لم ٌطع الصبلة، وطاعة الصبلة "»نه لال: عن ابن مسعود، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أ 
، لال: لال سفٌان: }لالوا ٌاشعٌب أصبلتن تؤمرن{ لال: فمال «أن تنهى عن الفحشاء والمنكر
 .(ٔ)سفٌان: إي وهللا، تؤمره وتنهاه"

الصبلة إذا لم تنه عن الفحشاء والمنكر، لال: من لم تنهه صبلته عن  لال الحسن:" 
 .(ٕ)نكر، لم ٌزدد من هللا إال بعدا"الفحشاء والم
عن أبً هرٌرة لال : جاء رجل إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال : إن فبلنا ٌصلً باللٌل فإذا أصبح  

 .(ٖ)سرق ؟ فمال : "إنه سٌنهاه ما ٌمول"
فإن لال لابل: وكٌؾ تنهى الصبلة عن الفحشاء والمنكر إن لم ٌكن معنٌا  لال الطبري:" 
تلى فٌها؟ لٌل: تنهى من كان فٌها، فتحول بٌنه وبٌن إتٌان الفواحش، ألن شؽله بها ٌمطعه بها ما ٌ

عن الشؽل بالمنكر، ولذلن لال ابن مسعود: من لم ٌطع صبلته لم ٌزدد من هللا إال بعدا. وذلن أن 
 .(ٗ)طاعته لها إلامته إٌاها بحدودها، وفً طاعته لها مزدجر عن الفحشاء والمنكر"

إذا كنت فً صبلة، فؤنت فً معروؾ، ولد حجزتن عن الفحشاء  عون:" لال ابن 
والمنكر، والفحشاء: هو الزنا والمنكر: معاصً هللا، ومن أتى فاحشة أو عصى هللا فً صبلته 

 .(٘)بما ٌفسد صبلته، فبل شن أنه ال صبلة له"
شًء من هذه ولال أبو العالٌة:" إن الصبلة فٌها ثبلث خبلل، فكل صبلة ال ٌكون فٌها  

الخبلل فلٌست بصبلة اإلخبلص والخشٌة وذكر هللا، فاإلخبلص ٌؤمره بالمعروؾ، والخشٌة 
 .(ٙ)تنهاه، عن المنكر، وذكر هللا المرآن ٌؤمره وٌنهاه"

وروي عن ابن عمر :"}إن الصبلة تنهى عن الفحشاء والمنكر{، لال: المرآن الذي ٌمرأ  
 .(2)فً المساجد"
ِ أَْكبَُر{ ]العنكبوت : لوله   [، أي:" ولَذكر هللا فً الصبلة وؼٌرها ٘ٗتعالى:}َولَِذْكُر َّللاَّ

 .(1)أعظم وأكبر وأفضل من كل شًء"
وتشتمل الصبلة أٌضا على ذكر هللا تعالى ، وهو المطلوب األكبر ;  لال ابن كثٌر:" 

ِ أَْكبَُر { أي : أعظم   .(5)من األول"ولهذا لال تعالى : } َولَِذْكُر َّللاَّ
ِ أَْكبَُر{ ]العنكبوت : واختلؾ أهل التفسٌر فً    [، على وجوه:٘ٗلوله تعالى:}َولَِذْكُر َّللاَّ
، (ٕٔ)، وعكرمة(ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)ولذكر هللا إٌاكم أفضل من ذكركم. لاله ابن عباسأحدها: 
 .(ٗ)، وشعبة(ٖ)، وأبو لرة(ٕ)، وسلمان(ٔ)وعطٌة
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 .(٘)ذكر هللا عبده أكبر من ذكر العبد ربه فً الصبلة أو ؼٌرها" لال مجاهد:" 
عن عبد هللا بن ربٌعة، لال: "لال لً ابن عباس: هل تدري ما لوله: }ولذكر هللا أكبر{  

لال: للت: نعم، لال: فما هو؟ لال: للت: التسبٌح والتحمٌد والتكبٌر فً الصبلة، ولراءة المرآن 
ال عجبا وما هو كذلن، ولكنه إنما ٌمول: ذكر هللا إٌاكم عندما أمر به ونحو ذلن، لال: لمد للت لو

 .(ٙ)أو نهى عنه، إذا ذكرتموه }أكبر{ من ذكركم إٌاه"
عن دمحم بن أبً موسى، لال: "كنت لاعدا عند ابن عباس، فجاءه رجل، فسؤل ابن عباس  

، لال رجل: إنً تركت عن ذكر هللا أكبر، فمال ابن عباس: الصبلة والصوم، لال: ذان ذكر هللا
رجبل فً رحلً ٌمول ؼٌر هذا، لال: }ولذكر هللا أكبر{ لال: ذكر هللا العباد أكبر من ذكر العباد 

 .(2)إٌاه، فمال ابن عباس: صدق وهللا صاحبن"
 .(5)، وسلمان(1)ولذكركم هللا أفضل من كل شًء. وهذا لول أم الدرداء، ولتادةالثانً: معناه: 
شًء أكبر من ذكر هللا، لال: أكبر األشٌاء كلها، ولرأ )ألم الصبلة لذكري( لال لتادة: ال  

 .(ٓٔ)لال: لذكر هللا وإنه لم ٌصفه عند المتال إال أنه أكبر"
عن سلمان أنه سبل: "أي العمل أفضل؟ لال: أما تمرأ المرآن: }ولذكر هللا أكبر{: ال شًء  

 .(ٔٔ)أفضل من ذكر هللا"
ت: "}ولذكر هللا أكبر{ فإن صلٌت فهو من ذكر هللا، وإن صمت عن أم الدرداء، أنها لال 

فهو من ذكر هللا، وكل خٌر تعمله فهو من ذكر هللا، وكل شر تجتنبه فهو من ذكر هللا، وأفضل 
 . (ٕٔ)ذلن تسبٌح هللا"

الثالث: أنه محتمل للوجهٌن جمٌعا، ٌعنون المول األول والثانً. وهذا مروي عن ابن عباس 
 .(ٖٔ)أٌضا

ابن عباس فً لوله: "}ولذكر هللا أكبر{، لال: لها وجهان: ذكر هللا أكبر مما سواه،  عن 
 .(ٗٔ)وذكر هللا إٌاكم أكبر من ذكركم إٌاه"

 .(٘ٔ)لذكر هللا العبد فً الصبلة، أكبر من الصبلة. وهذا لول أبً مالنالرابع: معناه: 
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، أكبر مما نهتن الصبلة من وللصبلة التً أتٌت أنت بها، وذكرن هللا فٌهاالخامس: معناه: 
 .(ٔ)الفحشاء والمنكر. وهذا لول ابن عون

وأشبه هذه األلوال بما دل علٌه ظاهر التنزٌل، لول من لال:  لال ابن جرٌر الطبري:" 
 .(ٕ)ولذكر هللا إٌاكم أفضل من ذكركم إٌاه"

ُ ٌَْعلَُم َما تَْصنَعُوَن{ ]العنكبوت :   هللا ٌعلم ما تصنعون ِمن [، أي:" و٘ٗلوله تعالى:}َوَّللاَّ
 .(ٖ)خٌٍر وشر، فٌجازٌكم على ذلن أكمل الجزاء وأوفاه"

 .(ٗ)أي : ٌعلم جمٌع ألوالكم وأعمالكم " لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: وهللا ٌعلم ما تصنعون أٌها الناس فً صبلتكم، من إلامة حدودها،  لال الطبري:" 

وترن ذلن وؼٌره من أموركم، وهو مجازٌكم على ذلن، ٌمول: فاتموا أن تضٌعوا شٌبا من 
 .(٘)حدودها، وهللا أعلم"
 [:٘ٗ-ٔٗفوابد اآلٌات:]

 استحسان ضرب األمثال لتمرٌب المعانً لؤلفهام. -ٔ
 وإبطال التندٌد.تمرٌر التوحٌد  -ٕ
 فضل العلماء على ؼٌرهم، العلماء باهلل، بصفاته وأسمابه وآٌاته، وشرابعه، وأسرارها. -ٖ
وجوب تبلوة المرآن، وإلامة الصبلة، وذكر هللا، إذ هً ؼذاء الروح وزاد العروج إلى  -ٗ

 الملكوت األعلى.
 لب واللسان.بٌان فابدة إلام الصبلة وتبلوة المرآن وذكر هللا تعالى بالم -٘
 

 المرآن
ًَ أَْحَسُن إِالَّ الَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنُهْم َولُولُوا آَمنَّا بِالَّ  ٌْنَا }َواَل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتًِ ِه ِذي أُْنِزَل إِلَ

ٌُْكْم َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن )  [ٙٗ]العنكبوت :  ({َٙٗوأُْنِزَل إِلَ
 التفسٌر: 

الٌهوَد والنصارى إال باألسلوب الحسن، والمول الجمٌل، والدعوة  -أٌها المإمنون-وال تجادلوا 
إلى الحك بؤٌسر طرٌك موصل لذلن، إال الذٌن حادوا عن وجه الحك وعاندوا وكابروا وأعلنوا 

ٌٍد وهم صاؼرون، ولولوا:  الحرب علٌكم فجالدوهم بالسٌؾ حتى ٌإمنوا، أو ٌعطوا الجزٌة عن
ٌْن أُنزال إلٌكم، وإلهنا وإلهكم واحد ال  آمنا بالمرآن الذي أُنزل إلٌنا، وآمنا بالتوراة واإلنجٌل اللَذ
شرٌن له فً ألوهٌته، وال فً ربوبٌته، وال فً أسمابه وصفاته، ونحن له خاضعون متذللون 

 بالطاعة فٌما أمرنا به، ونهانا عنه.
ًَ أَْحَسُن{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}وَ   تًِ ِه

[، أي:" وال ٙٗاَل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّ
الٌهوَد والنصارى إال باألسلوب الحسن، والمول الجمٌل، والدعوة إلى  -أٌها المإمنون-تجادلوا 

 .(ٙ)الحك بؤٌسر طرٌك موصل لذلن"
أٌها المإمنون باهلل وبرسوله الٌهود ٌمول تعالى ذكره: }وال تجادلوا{  لال الطبري:" 

 .(2)والنصارى إال بالجمٌل من المول، وهو الدعاء إلى هللا بآٌاته، والتنبٌه على حججه"
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التً هً أحسن: }لولوا آمنا بالذي أنزل إلٌنا وأنزل إلٌكم وإلهنا  لال سفٌان بن حسٌن:" 
 .(ٔ)وإلهكم واحد{ إلى آخر اآلٌة، هذه مجادلتهم بالتً هً أحسن"

 .(ٕ)إن لالوا شرا فمولوا خٌرا" لال مجاهد:" 
ًَ أَْحَسُن{ ]العنكبوت : وفً حكم   تًِ ِه

[، ٙٗلوله تعالى:}َواَل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إاِلَّ بِالَّ
 لوالن:

ِ{ إلى لوله: }َوُهْم صا ِؼُروَن{ المول األول: أنها نسخت بموله: }لاتِلُوا الَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاّلِلَّ
 .(ٗ)، وابن السابب(ٖ)[. لاله لتادة5ٕ]التوبة: 
 .(٘)لال الزجاج:" كان الصؽار خارجا من التً هً أحسن، فاألشبه أن تكون منسوخة" 
 .(ٙ)لال لتادة:" نسختها فالتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم وال مجادلة أشد من السٌؾ" 

 .(2)منهم ابن زٌدالمول الثانً: أنها ثابتة الحكم. وهو مذهب جماعة 
لال ابن زٌد:" لٌست بمنسوخة، ال ٌنبؽً أن ٌجادل من آمن منهم، لعلهم أن ٌحدثوا شٌبا  

 .(1)فً كتاب هللا ال تعلمه أنت، لال: ال تجادلوا، ال ٌنبؽً أن تجادل منهم"
عن مجاهد لوله: "}وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتً هً أحسن،{ لال: ال تماتلوا إال من  

 .(5)تلكم ولم ٌعطً الجزٌة"لا
 .(ٓٔ)ٌمول: من أدى منهم الجزٌة فبل تمولوا لهم إال حسنا" لال ابن عباس:" 
كان ناس من األنصار ٌسترضعون ألوالدهم فً الٌهود، فكانوا ٌجادلونهم  ولال مجاهد:" 

 .(ٔٔ)وٌذكرون لهم اإلسبلم فؤنزل هللا: }ال إكراه فً الدٌن{"
[، أي:" إال الذٌن حادوا عن وجه ٙٗالَِّذٌَن َظلَُموا ِمْنُهْم{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}إِالَّ  

الحك وعاندوا وكابروا وأعلنوا الحرب علٌكم فجالدوهم بالسٌؾ حتى ٌإمنوا، أو ٌعطوا الجزٌة 
 .(ٕٔ)عن ٌٍد وهم صاؼرون"

 .(ٖٔ)إال الذٌن امتنعوا من أداء الجزٌة، ونصبوا دونها الحرب" لال الطبري:أي: " 
أي : حادوا عن وجه الحك ، وَعُموا عن واضح المحجة ، وعاندوا  لال ابن كثٌر:" 

وكابروا ، فحٌنبذ ٌنتمل من الجدال إلى الجبلد ، وٌماتلون بما ٌردعهم وٌمنعهم ، لال هللا تعالى:} 
َواْلِمٌَزاَن ِلٌَمُوَم النَّاُس بِاْلِمْسِط َوأَنزْلنَا اْلَحِدٌَد فٌِِه لَمَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبٌَِّنَاِت َوأَنزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب 
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َ لَِويٌّ َعِزٌزٌ  ٌِْب إِنَّ َّللاَّ ُ َمْن ٌَْنُصُرهُ َوُرُسلَهُ بِاْلؽَ  { ]الحدٌد : بَؤٌْس َشِدٌٌد َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوِلٌَْعلََم َّللاَّ
ٕ٘"](ٔ). 

 .(ٕ)}الذٌن ظلموا{: من لاتلن ولم ٌعطن الجزٌة" لال مجاهد:" 
 .(ٖ)}الذٌن ظلموا منهم{: أهل الحرب من ال عهد له فتجادلوهم بالسٌؾ" لال مجاهد:" 
 .(ٗ)عن مجاهد لوله: "}إال الذٌن ظلموا{، فانتصروا منهم" 
 مؽلولة ولال مجاهد: "}إال الذٌن ظلموا منهم{ لالوا: مع هللا إله، وولدا وشرٌكا وٌد هللا 

 .(٘)وإن هللا فمٌرا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: هم أهل الكتاب"
وال ٌنبؽً أن تجادل إال الذٌن ظلموا: الممٌم منهم على دٌنه. فمال: هو  ولال ابن زٌد:" 

الذي ٌجادل وٌمال له بالسٌؾ. لال: وهإالء ٌهود. لال: ولم ٌكن بدار الهجرة من النصارى أحد، 
هم الذي كلموا وحالفوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وؼدرت النضٌر ٌوم أحد، وؼدرت إنما كانوا ٌهودا، 
 .(ٙ)لرٌظة ٌوم األحزاب"

ٌُْكْم{ ]العنكبوت :   ٌْنَا َوأُْنِزَل إِلَ [، أي:" ولولوا: ٙٗلوله تعالى:}َولُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْنِزَل إِلَ
ٌْن أُنزال إلٌكم"آمنا بالمرآن الذي أُنزل إلٌنا، وآمنا بال توراة واإلنجٌل اللَذ

(2). 
ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن به وبرسوله، الذٌن نهاهم أن ٌجادلوا أهل  لال الطبري: " 

الكتاب إال بالتً هً أحسن: إذا حدثكم أهل الكتاب أٌها الموم عن كتبهم، وأخبروكم عنها بما 
ٌمكن وٌجوز أن ٌكونوا فٌه صادلٌن، وأن ٌكونوا فٌه كاذبٌن، ولم تعلموا أمرهم وحالهم فً ذلن، 

 .(1)بالذي أنزل إلٌنا وأنزل إلٌكم{ مما فً التوراة واإلنجٌل" فمولوا لهم: }آمنا
ٌعنً : إذا أخبروا بما ال ٌعلم صدله وال كذبه ، فهذا ال نُمدم على تكذٌبه  لال ابن كثٌر:" 

ألنه لد ٌكون حما ، وال على تصدٌمه ، فلعله أن ٌكون باطبل ولكن نإمن به إٌمانا مجمبل معلما 
 .(5)نزال ال مبدال وال مإوال "على شرط وهو أن ٌكون م

[، أي:" وإلهنا ٙٗلوله تعالى:}َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن{ ]العنكبوت :  
وإلهكم واحد ال شرٌن له فً ألوهٌته، وال فً ربوبٌته، وال فً أسمابه وصفاته، ونحن له 

 .(ٓٔ)ا عنه"خاضعون متذللون بالطاعة فٌما أمرنا به، ونهان
ٌمول: ومعبودنا ومعبودكم واحد، ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة  لال الطبري: " 

 .(ٔٔ)فٌما أمرنا ونهانا"
 .(ٕٔ)زهٌر بن دمحم :"ٌعنً لوله: }مسلمون{، ٌمول: مخلصون"عن  
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عن أبً هرٌرة لال: كان أهل الكتاب ٌمرءون التوراة فٌفسرونها بالعربٌة ألهل اإلسبلم.  
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال تصدلوا أهل الكتاب وال تكذبوهم، }ولولوا آمنا بالذي أنزل إلٌنا وأنزل فمال 

 .(ٔ)إلٌكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون{"
عطاء بن دٌنار: "كان ناس من ٌهود ٌحدثون ناسا من أصحاب رسول هللا صلى هللا لال  

ال تصدلوهم وال تكذبوهم، لولوا: }آمنا به كل من »، فمال: علٌه وسلم، فبلػ ذلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٕ)«"عند ربنا{
ال تسؤلوا أهل الكتاب عن شًء، فإنهم لن ٌهدوكم ولد ضلوا، إما أن تكذبوا  لال عبدهللا:" 

ٌة بحك أو تصدلوا بباطل، فإنه لٌس أحد من أهل الكتاب إال وفً للبه تالٌة تدعوه إلى دٌنه كتال
 .(ٖ)المال"
لال ابن عباس:" كٌؾ تسؤلون أهل الكتاب عن شًء ، وكتابكم الذي أنزل على رسوله  

ملسو هيلع هللا ىلص أحدث تمرإونه محضا لم ٌَُشب ، ولد حَدثَكم أن أهل الكتاب بدَّلوا كتاب هللا ، وؼٌروه وكتبوا 
للٌبل ؟ أال ٌنهاكم ما جاءكم من العلم بؤٌدٌهم الكتاب ، ولالوا : هو من عند هللا ، لٌشتروا به ثمنا 

 .(ٗ)عن مسؤلتهم ؟ ال وهللا ما رأٌنا منهم رجبل ٌسؤلكم عن الذي أنزل علٌكم"
وذكَر كعَب  -ُحَمٌد بن عبد الرحمن : "أنه سمع معاوٌة ٌحدث رهطا من لرٌش بالمدٌنة  
الكتاب ، وإن كنا مع فمال : إن كان من أصدق هإالء المحدثٌن الذٌن ٌحدثون عن أهل  -األحبار 

 .(٘)ذلن لنبلو علٌه الكذب"
معناه أنه ٌمع منه الكذب لؽة من ؼٌر لصد ; ألنه ٌحدث عن صحؾ هو  لال ابن كثٌر:" 

ٌحسن بها الظن ، وفٌها أشٌاء موضوعة ومكذوبة ; ألنهم لم ٌكن فً ملتهم حفاظ متمنون كهذه 
ٌرة فً هذه األمة ، ال ٌعلمها إال هللا األمة العظٌمة ، ومع ذلن ولرب العهد وضعت أحادٌث كث
 .(ٙ)ومن منحه هللا علما بذلن ، كل بحسبه ، وهلل الحمد والمنة"

 
 المرآن

ٌْنَاُهُم اْلِكتَاَب ٌُْإِمنُوَن بِِه َوِمْن َهُإاَلِء َمْن ٌُْإمِ  ٌَْن اْلِكتَاَب فَالَِّذٌَن آتَ ُن بِِه َوَما }َوَكَذِلَن أَْنَزْلنَا إِلَ
 [4ٗ({ ]العنكبوت : 4ٗبِآٌَاتِنَا إاِلَّ اْلَكافُِروَن )ٌَْجَحُد 
 التفسٌر: 

الكتب على َمن لبلن من الرسل، أنزلنا إلٌن هذا الكتاب المصدق  -أٌها الرسول-وكما أنزلنا 
للكتب السابمة، فالذٌن آتٌناهم الكتاب من بنً إسرابٌل فعرفوه حك معرفته ٌإمنون بالمرآن، وِمن 

رٌش وؼٌرهم َمن ٌإمن به، وال ٌنكر المرآن أو ٌتشكن فً دالبله وبراهٌنه هإالء العرب من ل
 البٌنة إال الكافرون الذٌن َدأْبُهم الجحود والعناد.

ٌَْن اْلِكتَاَب{ ]العنكبوت :   أٌها -[، أي:" وكما أنزلنا 2ٗلوله تعالى:}َوَكَذِلَن أَْنَزْلنَا إِلَ
 .(2)لنا إلٌن هذا الكتاب المصدق للكتب السابمة"الكتب على َمن لبلن من الرسل، أنز -الرسول
عندهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي: ما كنت لرأت الكتب وال كنت كاتبا، وكذلن صفة النبً  لال الزجاج:" 

 .(ٔ)فً التوراة واإلنجٌل"
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 .(ٕ)أي: كما بعثنان بالحك أنزلنا إلٌن الكتاب" لال السمعانً:" 
ٌمول تعالى ذكر: كما أنزلنا الكتب على من لبلن ٌا دمحم من الرسل }كذلن  لال الطبري:" 

 .(ٖ)أنزلنا إلٌن{ هذا }الكتاب{"
 .(ٗ)وهذا الذي لاله ]ابن جرٌر[ حسن ومناسبة وارتباط جٌد " لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)عن الحسن لال: "}الكتاب{: المرآن" 
ٌْنَاُهُم   [، أي:" فالذٌن آتٌناهم 2ٗاْلِكتَاَب ٌُْإِمنُوَن بِِه{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}فَالَِّذٌَن آتَ

 .(ٙ)الكتاب من بنً إسرابٌل فعرفوه حك معرفته ٌإمنون بالمرآن"
 .(2)من لبلن من بنً إسرابٌل" لال الطبري:أي:" 
أي : الذٌن أخذوه فتلَْوه حك تبلوته من أحبارهم العلماء األذكٌاء ، كعبد  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)هللا بن سبلم ، وسلمان الفارسً ، وأشباههما "
 .(5)عن لتادة، لوله: "}آتٌناهم الكتاب{، الٌهود والنصارى" 
ء العرب من [، أي:" وِمن هإال2ٗلوله تعالى:}َوِمْن َهُإاَلِء َمْن ٌُْإِمُن بِِه{ ]العنكبوت :  

 .(ٓٔ)لرٌش وؼٌرهم َمن ٌإمن به"
ٌمول: ومن هإالء الذٌن هم بٌن ظهرانٌن الٌوم، من ٌإمن به، كعبد هللا  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)بن سبلم، ومن آمن برسوله من بنً إسرابٌل"
 .(ٕٔ)ٌعنً: العرب من لرٌش وؼٌرهم " لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وال ٌنكر المرآن أو 2ٗإاِلَّ اْلَكافُِروَن{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}َوَما ٌَْجَحُد بِآٌَاتِنَا  

 .(ٖٔ)ٌتشكن فً دالبله وبراهٌنه البٌنة إال الكافرون الذٌن َدأْبُهم الجحود والعناد"
ٌمول: " وما ٌجحد بؤدلتنا وحججنا إال الذي ٌجحد نعمنا علٌه، وٌنكر لال الطبري:  

 .(ٗٔ)لنا"توحٌدنا وربوبٌتنا على علم منه عنادا 
أي : ما ٌكذب بها وٌجحد حمها إال َمْن ٌستر الحك بالباطل ، وٌؽطً  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘ٔ)ضوء الشمس بالوصابل ، وهٌهات"
 .(ٔ)لال لتادة:" وإنما ٌكون الجحود بعد المعرفة" 
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 المرآن

({ ]العنكبوت : 4ٗإِذًا اَلْرتَاَب اْلُمْبِطلُوَن )}َوَما ُكْنَت تَتْلُو ِمْن لَْبِلِه ِمْن ِكتَاٍب َواَل تَُخطُّهُ بٌَِِمٌنَِن 
ٗ4] 

 التفسٌر: 
أنن لم تمرأ كتابًا ولم تكتب حروفًا بٌمٌنن لبل نزول المرآن  -أٌها الرسول-ومن معجزاتن البٌنة 

علٌن، وهم ٌعرفون ذلن، ولو كنت لاربًا أو كاتبًا من لبل أن ٌوحى إلٌن لشن فً ذلن 
 مه من الكتب السابمة أو استنسخه منها.المبطلون، ولالوا: تعلَّ 

 سبب النزول:
كان أهل الكتاب ٌجدون فً كتبهم أن دمحما ال ٌخط بٌمٌنه وال ٌمرأ كتابا،  لال لتادة:" 

 .(ٕ)فنزلت هذه اآلٌة"
[، أي:" 1ٗلوله تعالى:}َوَما ُكْنَت تَتْلُو ِمْن لَْبِلِه ِمْن ِكتَاٍب َواَل تَُخطُّهُ بٌَِِمٌنَِن{ ]العنكبوت :  

أنن لم تمرأ كتابًا ولم تكتب حروفًا بٌمٌنن لبل نزول المرآن  -أٌها الرسول-ومن معجزاتن البٌنة 
 .(ٖ)علٌن، وهم ٌعرفون ذلن"

ٌمول تعالى ذكره: }وما كنت{ ٌا دمحم  تمرأ من لبل هذا الكتاب الذي  لال الطبري: " 
 .(ٗ)أنزلته إلٌن، ولم تكن تكتب بٌمٌنن، ولكنن كنت أمٌا"

ومن لبل أن تؤتً بهذا المرآن ُعمرا ال  -ٌا دمحم  -أي : لد لبثت فً لومن  لال ابن كثٌر:" 
تمرأ كتابا وال تحسن الكتابة ، بل كل أحد من لومن وؼٌرهم ٌعرؾ أنن رجل أمً ال تمرأ وال 

سُ  َّبِعُوَن الرَّ ًَّ تكتب. وهكذا صفته فً الكتب المتمدمة ، كما لال تعالى : } الَِّذٌَن ٌَت ًَّ األّمِ وَل النَّبِ
َكِر { اآلٌة الَِّذي ٌَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا ِعْنَدُهْم فًِ التَّْوَراةِ َواإلْنِجٌِل ٌَؤُْمُرُهْم بِاْلَمْعُروِؾ َوٌَْنَهاُهْم َعِن اْلُمنْ 

[. وهكذا كان ، صلوات هللا وسبلمه علٌه دابما أبدا إلى ٌوم المٌامة، ال ٌحسن 2٘ٔ]األعراؾ : 
تابة وال ٌخط سطرا وال حرفا بٌده ، بل كان له كتاب ٌكتبون بٌن ٌدٌه الوحً والرسابل إلى الك

األلالٌم. ومن زعم من متؤخري الفمهاء ، كالماضً أبً الولٌد الباجً ومن تابعه أنه علٌه السبلم 
فً ، كتب ٌوم الحدٌبٌة : "هذا ما لاضى علٌه دمحم بن عبد هللا" فإنما حمله على ذلن رواٌة 

صحٌح البخاري : "ثم أخذ فكتب" : وهذه محمولة على الرواٌة األخرى : "ثم أمر فكتب". ولهذا 
اشتد النكٌر بٌن فمهاء المؽرب والمشرق على من لال بمول الباجً ، وتبرإوا منه ، وأنشدوا فً 

أنه  -أعنً الباجً ، فٌما ٌظهر عنه  -ذلن ألواال وخطبوا به فً محافلهم : وإنما أراد الرجل 
كتب ذلن على وجه المعجزة ، ال أنه كان ٌحسن الكتابة ، كما لال ، علٌه الصبلة والسبلم إخبارا 

، وما  (٘)«ن ؾ ر ، ٌمرإها كل مإمن»وفً رواٌة :  «مكتوب بٌن عٌنٌه كافر»عن الدجال : 
ه ; أورده بعضهم من الحدٌث أنه لم ٌمت ، علٌه السبلم حتى تعلم الكتابة ، فضعٌؾ ال أصل ل

لال هللا تعالى : } َوَما ُكْنَت تَتْلُو { أي : تمرأ } ِمْن لَْبِلِه ِمْن ِكتَاٍب { لتؤكٌد النفً ، } َوال تَُخطُّهُ 
ٌِْه {  بٌَِِمٌنَِن { تؤكٌد أٌضا ، وخرج مخرج الؽالب ، كموله تعالى : } َوال َطابٍِر ٌَِطٌُر بَِجنَاَح

 .(ٙ)["1ٖ]األنعام : 
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كان نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌمرأ كتابا لبله وال ٌخطه بٌمٌنه لال: وكان أمٌا، واألمً،  لال لتادة:" 
 .(ٔ)الذي ال ٌكتب"
 .(ٕ)كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص أمٌا ال ٌمرأ وال ٌكتب" لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)عن إبراهٌم لال: "األمً: ٌمرأ وال ٌكتب"وروي  
[، أي:" ولو كنت لاربًا أو كاتبًا من 1ٗاَب اْلُمْبِطلُوَن{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}إِذًا اَلْرتَ  

لبل أن ٌوحى إلٌن لشن فً ذلن المبطلون، ولالوا: تعلَّمه من الكتب السابمة أو استنسخه 
 .(ٗ)منها"
ٌمول: ولو كنت من لبل أن ٌوحى إلٌن تمرأ الكتاب، أو تخطه بٌمٌنن، إذن لال الطبري:" 
 -فً أمرن، وما جبتهم به من عند ربن من هذا الكتاب الذي تتلوه علٌهم بسبب ذلن-لشن 

 .(٘)المبطلون المابلون إنه سجع وكهانة، وإنه أساطٌر األولٌن"
أي: إذا لشن الكافرون لو لرأت وكتبت، أما أهل الشرن وكانوا  لال السمعانً:" 

ٌزعمون أنه لرأ من كتب األولٌن وانتسخ منها، وأما أهل الكتاب فمد كان من نعته فً كتبهم أنه 
 .(ٙ)أمً ال ٌمرأ وال ٌكتب، فلو لرأ وكتب ولع لهم الشن"

لناس فٌمول : إنما تعلم أي : لو كنت تحسنها الرتاب بعض الجهلة من ا لال ابن كثٌر:" 
هذا من ُكتب لبله مؤثورة عن األنبٌاء ، مع أنهم لالوا ذلن مع علمهم بؤنه أمً ال ٌحسن الكتابة : 

ٌِْه بُْكَرةً َوأَِصٌبل { ]الفرلان :  ًَ تُْملَى َعلَ ِلٌَن اْكتَتَبََها فَِه [ ، لال هللا تعالى : ٘} َولَالُوا أََساِطٌُر األوَّ
رَّ فًِ السََّمَواِت َواألْرِض إِنَّهُ َكاَن َؼفُوًرا َرِحًٌما { ]الفرلان :  } لُْل أَنزلَهُ   .(2)["ٙالَِّذي ٌَْعلَُم الّسِ
 .(1)إذن لمالوا: إنما هذا شًء تعلمه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وكتبه" لال لتادة:" 
 .(5)عن مجاهد لوله: "}إذا الرتاب المبطلون{: لرٌش" 
 .(ٓٔ)حتى كتب ولرأ" -ملسو هيلع هللا ىلص  -عتبة، لال: "ما مات رسول هللا عبد هللا بن وري  
 

 المرآن
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({ 4ٗ}بَْل ُهَو آٌَاٌت بٌَِّنَاٌت فًِ ُصُدوِر الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوَما ٌَْجَحُد بِآٌَاتِنَا إِالَّ الظَّاِلُموَن )
 [4ٗ]العنكبوت : 
 التفسٌر: 

ب بآٌاتنا وٌردها إال  بل المرآن آٌات بٌنات واضحة فً الداللة على الحك ٌحفظه العلماء، وما ٌكذِّ
 الظالمون المعاندون الذٌن ٌعلمون الحك وٌحٌدون عنه.

[، أي:" بل 5ٗلوله تعالى:}بَْل ُهَو آٌَاٌت بٌَِّنَاٌت فًِ ُصُدوِر الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم{ ]العنكبوت :  
 .(ٔ)لى الحك ٌحفظه العلماء"المرآن آٌات بٌنات واضحة فً الداللة ع

بل العلم بؤنن ما كنت تتلو من لبل هذا الكتاب كتابا، وال تخطه  لال الطبري: المعنى:" 
 .(ٕ)بٌمٌنن، آٌات بٌنات فً صدور الذٌن أوتوا العلم من أهل الكتاب"

}بَْل{ لئِلضراب، أي: لٌس األمر كما حسب الظالمون والمبطلون بل  لال الصابونً:" 
هو آٌات واضحاُت اإِلعجاز، ساطعات الداللة على أنها من عند هللا، محفوظة فً صدور 

 .(ٖ)"العلماء
المرآن آٌات بٌنة واضحة فً الداللة على الحك ، أمًرا ونهًٌا وخبًرا ،  لال ابن كثٌر:" 

ره هللا علٌهم حفًظا وتبلوةً وتفسًٌرا ، كما لال تعالى : } َولَمَْد ٌَسَّْرنَا اْلمُْرآَن ٌحفظه العلماء ، ٌَسَّ 
ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر { ]الممر :  [ ، ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ما ِمْن نبً إال ولد أعطً ما آمن 2ِٔللذِّ

ًَّ ، فؤرجو أن أكون أكثرهم تابعا على مثله البشر وإنما كان الذي أوتٌته وحًٌا أوحاه  .(ٗ)«هللا إل
ٌمول هللا تعالى : إنً مبتلٌن ومبتل »وفً حدٌث عٌاض بن حمار، فً صحٌح مسلم : 

. أي : لو ؼسل الماء المحلَّ (٘)«بن ، ومنزل علٌن كتابًا ال ٌؽسله الماء ، تمرإه نابما وٌمظان
لو كان المرآن فً إهاب »المكتوب فٌه لما احتٌج إلى ذلن المحل ، كما جاء فً الحدٌث اآلخر : 

، ألنه محفوظ فً الصدور ، مٌسر على األلسنة ، مهٌمن على الملوب ، (ٙ)«، ما أحرلته النار
ذه األمة : "أناجٌلهم فً معجز لفًظا ومعنى ; ولهذا جاء فً الكتب المتمدمة ، فً صفة ه

 .(2)"«صدورهم
 .(1)عن لتادة، لوله: "}بَْل ُهَو آٌَاٌت بٌَِّنَاٌت{، لال: النبً ملسو هيلع هللا ىلص آٌة بٌنة" 
عن لتادة :"}بل هو آٌات بٌنات فً صدور الذٌن أوتوا العلم{، من أهل الكتاب، صدلوا  

 .(5)بدمحم ونعته ونبوته"
هللا تعالى أنزل فً شؤن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً التوراة واإلنجٌل ألهل العلم، لال ابن عباس:" كان  

وعلمه لهم، وجعله لهم آٌة، فمال لهم: إن آٌة نبوته أن ٌخرج حٌن ٌخرج ال ٌعلم كتابا، وال ٌخطه 
 .(ٓٔ)بٌمٌنه، وهً اآلٌات البٌنات"

هللا نعته فً التوراة كان نبً هللا ال ٌكتب وال ٌمرأ، وكذلن جعل  لال الضحان:" 
 .(ٔ)واإلنجٌل، أنه نبً أمً ال ٌمرأ وال ٌكتب، وهً اآلٌة البٌنة فً صدور الذٌن أوتوا العلم"

                                                           



ٖٕ2 
 

لال ابن جرٌج:" أنزل هللا شؤن دمحم فً التوراة واإلنجٌل ألهل العلم، بل هو آٌة بٌنة فً  
 .(ٕ)صدور الذٌن أوتوا العلم، ٌمول: النبً ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(ٖ)ال: الحسن: "المرآن آٌات بٌنات  فً صدور الذٌن أوتوا العلم، ٌعنً المإمنٌن"ول
ب بآٌاتنا 5ٗلوله تعالى:}َوَما ٌَْجَحُد بِآٌَاتِنَا إاِلَّ الظَّاِلُموَن{ ]العنكبوت :   [، أي:" وما ٌكذِّ

 .(ٗ)وٌردها إال الظالمون المعاندون الذٌن ٌعلمون الحك وٌحٌدون عنه"
ما ٌجحد نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأدلته، وٌنكر العلم الذي ٌعلم من كتب هللا،  الطبري: ٌمول:"لال  

التً أنزلها على أنبٌابه، ببعث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ونبوته ومبعثه إال الظالمون، ٌعنً: الذٌن ظلموا أنفسهم 
 .(٘)بكفرهم باهلل عز وجل"

بها وٌبخس حمها وٌردها إال الظالمون ، أي : المعتدون أي : ما ٌكذب  لال ابن كثٌر:" 
ٌِْهْم َكِلَمةُ  المكابرون ، الذٌن ٌعلمون الحك وٌحٌدون عنه ، كما لال تعالى : } إِنَّ الَِّذٌَن َحمَّْت َعلَ

 .(ٙ)["52،  5ٙ َربَِّن ال ٌُْإِمنُوَن. َولَْو َجاَءتُْهْم ُكلُّ آٌٍَة َحتَّى ٌََرُوا اْلعََذاَب األِلٌَم { ]ٌونس :
 [:5ٗ-ٙٗفوابد اآلٌات:]

ّمة بالتً هً أحسن. -ٔ  مشروعٌة مجادلة أهل الكتاب من أهل الذِّ
ٌِْه َوَسلََّم: " ال تسؤلوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم  -ٕ حرمة سإال أهل الكتاب لموله َصلَّى هللاُ َعلَ

لو كان موسى حٌا بٌن أظهركم لن ٌهدوكم ولد ضلوا إما أن تصدلوا بباطل أو تكذبوا بحك وهللا 
 .(2)ما حل له إال أن ٌتبعنى"

ٌْنَا َوأُْنِزَل  منع تصدٌك أهل الكتاب أو تكذٌبهم إذا أخبروا بشًء ووجوب لول: }آَمنَّا بِالَِّذي أُْنِزَل إِلَ
ٌُْكْم َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُموَن{ .  إِلَ

 ٌب لبل ولوعه فٌمع كما أخبر فٌكون ذلن آٌة على أنه من وحً هللا تعالى.إخبار المرآن بالؽ -ٖ
ٌِْه َوَسلََّم كما هً فً الكتب السابمة. -ٗ  تمرٌر صفة األمٌة فً النبً َصلَّى هللاُ َعلَ
 

 المرآن
ِ َوإِنََّما أَنَا نَِذٌٌر ُمبِ  ٌِْه آٌَاٌت ِمْن َربِِّه لُْل إِنََّما اآْلٌَاُت ِعْنَد َّللاَّ ({ ٌٌٓ٘ن )}َولَالُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَ

 [ ٓ٘]العنكبوت : 
 التفسٌر:

ولال المشركون: هبل أُنزل على دمحم دالبل وحجج من ربه نشاهدها كنالة صالح، وعصا موسى! 
مر هذه اآلٌات هلل، إن شاء أنزلها، وإن شاء منعها، وإنما أنا لكم نذٌر أحذركم شدة لل لهم: إن أ

 بؤسه وعمابه، مبٌِّن طرٌك الحك من الباطل.
ٌِْه آٌَاٌت ِمْن َربِِّه{ ]العنكبوت :   [، أي:" ولال ٓ٘لوله تعالى:}َولَالُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَ

 .(1)من ربه نشاهدها كنالة صالح، وعصا موسى!" المشركون: هبل أُنزل على دمحم دالبل وحجج
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آٌات من ربه إلٌنا كما كان تجًء  -ملسو هيلع هللا ىلص -لال كفار مكة: هبل أنزل على دمحم لال مماتل:" 
 .(ٔ)إلى لومهم"
ولالت المشركون من لرٌش: هبل أنزل على دمحم آٌة من ربه،  لال الطبري: ٌمول:" 

تكون حجة هلل علٌنا، كما جعلت النالة لصالح، والمابدة آٌة لعٌسى، لل ٌا دمحم: إنما اآلٌات عند 
 .(ٕ)هللا، ال ٌمدر على اإلتٌان بها ؼٌره"

 -ٌعنون  -ٌمول تعالى مخبًرا عن المشركٌن فً تعنتهم وطلبهم آٌات  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)ترشدهم إلى أن دمحما رسول هللا كما جاء صالح بنالته"

هذا لول المشركٌن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومعناه هبل أنزل علٌه آٌة كآٌات  لال المرطبً:" 
 .(ٗ)العصا، وعٌسى بإحٌاء الموتى"األنبٌاء. لٌل: كما جاء صالح بالنالة، وموسى ب

ٌعنً: مثل ما أنزل على عٌسى من المابدة، وأعطً صالح من النالة،  لال السمعانً:" 
 .(٘)وموسى من الٌد والعصا"

ِ{ ]العنكبوت :   [، أي:" لل لهم: إن أمر هذه اآلٌات ٓ٘لوله تعالى:}لُْل إِنََّما اآْلٌَاُت ِعْنَد َّللاَّ
 .(ٙ)وإن شاء منعها"هلل، إن شاء أنزلها، 

وإنما أنا نذٌر لكم، أنذركم بؤس هللا وعمابه على كفركم برسوله. وما  لال الطبري: " 
 .(2)جاءكم به من عند ربكم }مبٌن{ ٌمول: لد أبان لكم إنذاره"

ِ { أي : إنما أمر  لال ابن كثٌر:"  لال هللا تعالى : } لُْل { ٌا دمحم : } إِنََّما اآلٌَاُت ِعْنَد َّللاَّ
ذلن إلى هللا ، فإنه لو علم أنكم تهتدون ألجابكم إلى سإالكم ; ألن ذلن سهل علٌه ، ٌسٌر لدٌه ، 

الى : } َوَما ولكنه ٌعلم منكم أنما لصدكم التعنت واالمتحان ، فبل ٌجٌبكم إلى ذلن ، كما لال تع
ٌْنَا ثَُموَد النَّالَةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُموا بِ  لُوَن َوآتَ َها { ]اإلسراء َمنَعَنَا أَْن نُْرِسَل بِاآلٌَاِت إاِل أَْن َكذََّب بَِها األوَّ

 :٘5"](1). 
ركم شدة [، أي:" وإنما أنا لكم نذٌر أحذٓ٘لوله تعالى:}َوإِنََّما أَنَا نَِذٌٌر ُمبٌٌِن{ ]العنكبوت :  

 .(5)بؤسه وعمابه، مبٌِّن طرٌك الحك من الباطل"
ًَّ أن أبلؽكم رسالة هللا و } َمْن  لال ابن كثٌر:"  أي : إنما بعثت نذًٌرا لكم بٌََِّن النذارة فَعَل

ُ فَُهَو اْلُمْهتَِد َوَمْن ٌُْضِلْل فَلَْن تَِجَد لَهُ َوِلًٌّا ُمْرِشًدا { ]الكهؾ :  ٌَْس 2ٌَْٔهِد َّللاَّ [ ، ولال تعالى : } لَ
َ ٌَْهِدي مَ  ٌَْن ُهَداُهْم َولَِكنَّ َّللاَّ   .(ٓٔ)["2ْٕٕن ٌََشاُء { ]البمرة : َعلَ

اعلم أن هللا تعالى لد أعطى رسوله دمحما المعجزات الكثٌرة، ولكنه لم  لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)ٌعطه على ما الترحوا، ولد كانوا ٌطلبون أن تكون اآلٌات على وفك إلتراحاتهم"
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[، زعم بعضهم أنه ٓ٘لوله تعالى: }َوإِنَّما أَنَا نَِذٌٌر ُمبٌٌِن{ ]العنكبوت:  لال ابن الجوزي:" 
منسوخ بآٌة السٌؾ، وهذا لو كان فً لوله وما أنا إال نذٌر احتمل، فؤما هاهنا فبل، ألن هذه اآلٌة 

 .(ٔ)"أثبتت أنه نذٌر، وٌإٌد إحكامها أنها خبر
 )الصفا( فصعد علٌه ثم نادا أٌا صباحا، فاجتمع الناس أتا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ابن عباس:" 

إلٌه ٌبن رجل ٌجًء إلٌه بٌن رجل ٌبعث رسوله، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا بنً عبد المطلب ٌا بنً 
فهر، ٌا بنً، ٌا بنً، أرأٌتم لو أخبرتكم أن خٌبل بسفح هذا الجبل ترٌد أن تؽٌر علٌكم 

 .(ٕ)نعم. لال: فإنً نذٌر لكم بٌن ٌدي عذاب شدٌد" صدلتمونً، لالوا:
 

 المرآن
ٌِْهْم إِنَّ فًِ َذِلَن لََرْحَمةً َوِذْكَرى ِلمَْومٍ  ٌَْن اْلِكتَاَب ٌُتْلَى َعلَ ({ ٌُْٔ٘إِمنُوَن ) }أََولَْم ٌَْكِفِهْم أَنَّا أَْنَزْلنَا َعلَ

 [ٔ٘]العنكبوت : 
 التفسٌر: 

أنَّا أنزلنا علٌن المرآن ٌتلى  -أٌها الرسول-علمهم بصدلن أو لم ٌكؾ هإالء المشركٌن فً 
علٌهم؟ إن فً هذا المرآن لَرحمة للمإمنٌن فً الدنٌا واآلخرة، وذكرى ٌتذكرون بما فٌه من عبرة 

 وعظة.
 سبب النزول:
عض عن ٌحٌى بن جعدة:" أن ناسا من المسلمٌن أتوا نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص بكتب، لد كتبوا فٌها ب 

أن  -أو ضبللة لوم-كفى بها حمالة لوم »ما ٌمول الٌهود، فلما أن نظر فٌها ألماها، ثم لال: 
، فنزلت: }أولم ٌكفهم «ٌرؼبوا عما جاءهم به نبٌهم، إلى ما جاء به ؼٌر نبٌهم، إلى لوم ؼٌرهم
 .(ٖ)أنا أنزلنا علٌن الكتاب ٌتلى علٌهم إن فً ذلن لرحمة وذكرى لموم ٌإمنون{"

ٌِْهْم{ ]العنكبوت : لوله   ٌَْن اْلِكتَاَب ٌُتْلَى َعلَ [، أي:" أو ٔ٘تعالى:}أََولَْم ٌَْكِفِهْم أَنَّا أَْنَزْلنَا َعلَ
أنَّا أنزلنا علٌن المرآن ٌتلى  -أٌها الرسول-لم ٌكؾ هإالء المشركٌن فً علمهم بصدلن 

 .(ٗ)"علٌهم؟
أولم ٌكؾ هإالء المشركٌن ٌا دمحم، المابلٌن: لوال أنزل على دمحم  لال الطبري: ٌمول:" 

ملسو هيلع هللا ىلص آٌة من ربه، من اآلٌات والحجج }أنا أنزلنا علٌن{ هذا }الكتاب ٌتلى علٌهم{ ٌمول: ٌمرأ 
 .(٘)علٌهم"
هذا جواب لمولهم: }لوال أنزل علٌه آٌات من ربه{، أي: أو لم ٌكؾ  لال المرطبً:" 
كٌن من اآلٌات هذا الكتاب المعجز الذي لد تحدٌتهم بؤن ٌؤتوا بمثله، أو بسورة منه المشر

فعجزوا، ولوا أتٌتهم بآٌات موسى وعٌسى لمالوا: سحر ونحن ال نعرؾ السحر، والكبلم ممدور، 
 .(ٙ)لهم ومع ذلن عجزوا عن المعارضة"

لال تعالى مبٌنا كثرة جهلهم ، وسخافة عملهم ، حٌث طلبوا آٌات تدلهم  لال ابن كثٌر:" 
ولد جاءهم بالكتاب العزٌز الذي ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه ،  -على صدق دمحم فٌما جاءهم به 

وال من خلفه تنزٌل من حكٌم حمٌد ، الذي هو أعظم من كل معجزة ، إذ عجزت الفصحاء 
 -عن معارضة عشر سور من مثله ، بل عن معارضة سورة منه والبلؽاء عن معارضته ، بل 

ٌِْهْم { أي : أولم ٌكفهم آٌة أنا أنزلنا  ٌَْن اْلِكتَاَب ٌُتْلَى َعلَ فمال تعالى : } أََولَْم ٌَْكِفِهْم أَنَّا أَنزْلنَا َعلَ
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وأنت رجل  علٌن هذا الكتاب العظٌم ، الذي فٌه خبر ما لبلهم ، ونبؤ ما بعدهم ، وحكم ما بٌنهم ،
أمً ال تمرأ وال تكتب ، ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب ، فجبتهم بؤخبار ما فً الصحؾ األولى 
، ببٌان الصواب مما اختلفوا فٌه ، وبالحك الواضح البٌن الجلً ، كما لال تعالى : } أََولَْم ٌَكُْن 

[ ، ولال تعالى : } َولَالُوا لَْوال ٌَؤْتٌِنَا بِآٌٍَة 52ٔعراء : لَُهْم آٌَةً أَْن ٌَْعلََمهُ ُعلََماُء بَنًِ إِْسَرابٌَِل { ]الش
ُحِؾ األولَى { ]طه :    .(ٔ)["ِٖٖٔمْن َربِِّه أََولَْم تَؤْتِِهْم بٌَِّنَةُ َما فًِ الصُّ

لوله تعالى: }أو لم ٌكفهم{ الكفاٌة: بلوغ ؼاٌة تنافً الحاجة. ولوله: }إنا  لال السمعانً:" 
 .(ٕ)اب{ أي: المرآن. ولوله: }ٌتلى علٌهم{ أي: ٌمرأ علٌهم"أنزلنا علٌن الكت

عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ما من األنبٌاء من نبً إال  
لد أعطً من اآلٌات ما مثله آمن علٌه البشر ، وإنما كان الذي أوتٌته وحًٌا أوحاه هللا إلً ، 

 .(ٖ)أكثرهم تابعًا ٌوم المٌامة" فؤرجو أن أكون
[، أي:" إن فً ٔ٘لوله تعالى:}إِنَّ فًِ َذِلَن لََرْحَمةً َوِذْكَرى ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]العنكبوت :  

 .(ٗ)"هذا المرآن لَرحمة للمإمنٌن فً الدنٌا واآلخرة، وذكرى ٌتذكرون بما فٌه من عبرة وعظة
الذي أنزلنا علٌهم لرحمة للمإمنٌن به وذكرى ٌمول: إن فً هذا الكتاب لال الطبري: " 

 .(٘)ٌتذكرون بما فٌه من عبرة وعظة"
أي: فً المرآن }لرحمة{ فً الدنٌا واآلخرة. ولٌل: رحمة فً الدنٌا  لال المرطبً:" 

 .(ٙ)باستنماذهم من الضبللة. }وذكرى { فً الدنٌا بإرشادهم به إلى الحك }لموم ٌإمنون{"
نعمة لمن آمن به، وموعظة وتذكٌرا، ووجه اإلعجاز فً المرآن أي: ل لال السمعانً:" 

 .(2)هو من حٌث النظم والمعنى واإلخبار عن الؽٌوب وؼٌره"
لال ابن كثٌر:" أي : إن فً هذا المرآن : } لََرْحَمةً { أي : بٌانًا للحك ، وإزاحة للباطل و  

والعاصٌن ، } لََرْحَمةً َوِذْكَرى ِلمَْوٍم } ِذْكَرى { بما فٌه حلول النممات ونزول العماب بالمكذبٌن 
 .(1)ٌُْإِمنُوَن {"
عبد هللا بن أبً ملٌكة:" أن ابن عامر أهدى إلى عابشة فظنت أنه عبد هللا بن عمرو، عن  

فمالت: ال حاجة لً بهدٌة من تبع الكتب، ولالت: }أولم ٌكفهم أنا أنزلنا علٌن الكتاب ٌتلى 
 .(5)علٌهم{"
 

 المرآن
ٌْنَُكْم َشِهًٌدا ٌَْعلَُم َما فًِ السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوالَِّذٌَن آَمنُوا بِاْلبَاِطِل َوَكفَ }لُْل كَ  ٌْنًِ َوبَ ِ بَ ُروا فَى بِاّلِلَّ

ِ أُولَبَِن ُهُم اْلَخاِسُروَن )  [ٕ٘({ ]العنكبوت : ٕ٘بِاّلِلَّ
 التفسٌر: 
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وعلى تكذٌبكم لً وردكم الحك الذي لل: كفى باهلل بٌنً وبٌنكم شاهًدا على صدلً أنً رسوله، 
جبُت به من عند هللا، ٌعلم ما فً السموات واألرض، فبل ٌخفى علٌه شًء فٌهما. والذٌن آمنوا 

 أولبن هم الخاسرون فً الدنٌا واآلخرة. -مع هذه الدالبل الواضحة-بالباطل وكفروا باهلل 
ٌْنَُكْم   ٌْنًِ َوبَ ِ بَ [، أي:" لل: كفى باهلل بٌنً َٕ٘شِهًٌدا{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}لُْل َكفَى بِاّلِلَّ

وبٌنكم شاهًدا على صدلً أنً رسوله، وعلى تكذٌبكم لً وردكم الحك الذي جبُت به من عند 
 .(ٔ)"هللا

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم، للمابلٌن لن: لوال أنزل علٌن آٌة  لال الطبري:" 
لجاحدٌن بآٌاتنا من لومن: كفى هللا ٌا هإالء بٌنً وبٌنكم، شاهدا لً وعلً; ألنه ٌعلم من ربن، ا

 .(ٕ)المحك منا من المبطل"
أي: لل للمكذبٌن لن كفى باهلل شهٌدا ٌشهد لً بالصدق فٌما أدعٌه من  لال المرطبً:" 

 .(ٖ)أنً رسوله، وأن هذا المرآن كتابه"
لال ابن كثٌر:" أي : هو أعلم بما تفٌضون فٌه من التكذٌب ، وٌعلم ما ألول لكم من  

ٌْنَا  َل َعلَ إخباري عنه ، بؤنه أرسلنً ، فلو كنت كاذبا علٌه النتمم منً ، كما لال تعالى : } َولَْو تَمَوَّ
اْلَوتٌَِن. فََما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد َعْنهُ َحاِجِزٌَن {  بَْعَض األلَاِوٌِل. ألَخْذنَا ِمْنهُ بِاْلٌَِمٌِن. ثُمَّ لَمََطْعنَا ِمْنهُ 

[ ، وإنما أنا صادق علٌه فٌما أخبرتكم به ، ولهذا أٌدنً بالمعجزات 2ٗ - ٗٗ]الحالة : 
 .(ٗ)الواضحات ، والدالبل الماطعات"

 .(٘)ٌعلمه، وأنتم لستم على حك وهللا ٌعلمه" -سبحانه -أنا على حك وهللا لال المشٌري:" 
 .(ٙ)لد كان من أهل الكتاب لوم ٌشهدون بالحك وٌعرفونه" لال لتادة:" 
[، أي:" ٌعلم ما فً ٕ٘لوله تعالى:}ٌَْعلَُم َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض{ ]العنكبوت :  

 .(2)"السموات واألرض، فبل ٌخفى علٌه شًء فٌهما
وٌعلم ما فً السموات وما فً األرض، ال ٌخفى علٌه شًء فٌهما، وهو  لال الطبري:" 

المجازي كل فرٌك منا بما هو أهله، المحك على ثباته على الحك، والمبطل على باطله بما هو 
 .(1)أهله"
أي: ال ٌخفى علٌه شً. وهذا احتجاج علٌهم فً صحة شهادته علٌهم،  لال المرطبً:" 

 .(5)ألنهم لد ألروا بعلمه فلزمهم أن ٌمروا بشهادته"
 .(ٓٔ)لال ابن كثٌر:" ال تخفى علٌه خافٌة " 
خلك هللا اللوح المحفوظ كمسٌرة مابة عام، فمال للملم لبل أن ٌخلك  لال ابن عباس:" 

وتعالى اكتب، فمال الملم: وما أكتب لال: علمً فً خلمً إلى ٌوم  الخلك وهو على العرش تبارن
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تموم الساعة، فجر الملم بما هو كابن فً علم هللا إلى ٌوم المٌامة، فذلن لوله تبارن وتعالى للنبً 
 .(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص: }ٌعلم ما فً السماوات واألرض{"

ِ أُولَبَِن ُهُم اْلَخاِسُروَن{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن آَمنُوا بِاْلبَاِطِل   [، َٕ٘وَكفَُروا بِاّلِلَّ
أولبن هم الخاسرون فً  -مع هذه الدالبل الواضحة-أي:" والذٌن آمنوا بالباطل وكفروا باهلل 

 .(ٕ)"الدنٌا واآلخرة
ٌمول: صدلوا بالشرن، فؤلروا به وجحدوا هللا }أولبن{ هم المؽبونون فً  لال الطبري:" 
 .(ٖ)تهم"صفم

 .(ٗ)أنفسهم وأعمالهم فً اآلخرة" لال المرطبً: أي:" 
لال ابن كثٌر:" أي : ٌوم معادهم سٌجزٌهم على ما فعلوا ، وٌمابلهم على ما صنعوا ،  

من تكذٌبهم بالحك واتباعهم الباطل ، كذبوا برسل هللا مع لٌام األدلة على صدلهم ، وآمنوا 
 .(٘)سٌجازٌهم على ذلن ، إنه حكٌم علٌم"بالطواؼٌت واألوثان ببل دلٌل ، 

 .(ٙ)عن لتادة :"}والذٌن آمنوا بالباطل{: الشرن" 
 .(2)عن سعٌد بن جبٌر، لوله:"}باهلل{، ٌعنً: بتوحٌد هللا" 
 .(1)عن مماتل بن حٌان: "}أولبن هم الخاسرون{،  فً اآلخرة هم فً النار" 

 [:ٕ٘-ٓ٘فوابد اآلٌات:]
 باألدلة الماطعة التً ال تُرد، وهً أربع كما ذكر آنفا. تمرٌر النبوة الدمحمٌة -ٔ
ٌِْه َوَسلََّم وهً نزول المرآن الكرٌم  -ٕ بٌان أكبر معجزة إلثبات النبوة لرسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ

علٌه وفً ذلن لال علٌه الصبلة والسبلم:" ما من األنبٌاء من نبى إال ولد أعطى من اآلٌات ما 
بشر وإنما كان الذى أوتٌته وحٌا أوحاه هللا إلى فؤرجو أن أكون أكثرهم تابعا ٌوم مثله آمن علٌه ال

 .(5)المٌامة"
 المرآن الكرٌم رحمة وذكرى أي عبرة للمإمنٌن به وبمن نزل علٌه. -ٖ
 تمرٌر خسران المشركٌن فً الدارٌن الستبدالهم الباطل بالحك والعٌاذ باهلل تعالى. -ٗ

 
 المرآن

ى لََجاَءُهُم اْلعََذاُب َولٌََؤْتٌَِنَُّهْم بَْؽتَةً َوُهْم اَل ٌَ  ْشعُُروَن }َوٌَْستَْعِجلُونََن بِاْلعََذاِب َولَْواَل أََجٌل ُمَسمًّ
 [ٖ٘({ ]العنكبوت : ٖ٘)

 التفسٌر: 
هإالء المشركون من لومن بالعذاب استهزاء، ولوال أن هللا جعل  -أٌها الرسول-وٌستعجلن 
فً الدنٌا ولتًا ال ٌتمدم وال ٌتؤخر، لجاءهم العذاب حٌن طلبوه، ولٌؤتٌنهم فجؤة، وهم ال لعذابهم 

 ٌشعرون به وال ٌُِحسُّون.
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ٌْنا{ فً الدنٌا  لال مماتل: "  نزلت فً النضر بن الحارث حٌث لال: } ... فَؤَْمِطْر َعلَ
}ِحجاَرةً ِمَن السَّماِء أَِو ابْتِنا بِعَذاٍب أَِلٌٍم{
}َوٌَْستَْعِجلُونََن ل ذلن استهزاء وتكذٌبا فنزلت فٌه ، ٌمو(ٔ)

 .(ٕ)"بِاْلعََذاِب{
 -أٌها الرسول-[، أي:" وٌستعجلن ٖ٘لوله تعالى:}َوٌَْستَْعِجلُونََن بِاْلعََذاِب{ ]العنكبوت :  

 .(ٖ)هإالء المشركون من لومن بالعذاب استهزاء"
 .(ٗ)استهزاء وتكذٌبا به"لال مماتل: أي:" 
 .(٘)لما أنذرهم بالعذاب لالوا لفرط اإلنكار: عجل لنا هذا العذاب" المرطبً:"لال  
ٌمول تعالى ذكره: وٌستعجلن ٌا دمحم هإالء المابلون من لومن: لوال أنزل لال الطبري: " 

علٌه آٌة من ربه بالعذاب وٌمولون: }اللهم إن كان هذا هو الحك من عندن فؤمطر علٌنا حجارة 
 .(ٙ)من السماء{"
عن لتادة، لوله: "}وٌستعجلونن بالعذاب{، لال: لال ناس من جهلة هذه األمة }اللهم إن  

 .(2)كان هذا هو الحك من عندن فؤمطر علٌنا حجارة من السماء أو ابتنا بعذاب ألٌم{، اآلٌة"
ى لََجاَءُهُم اْلعََذاُب{ ]العنكبوت :   أن هللا  [، أي:" ولوالٖ٘لوله تعالى:}َولَْواَل أََجٌل ُمَسمًّ

 .(1)جعل لعذابهم فً الدنٌا ولتًا ال ٌتمدم وال ٌتؤخر، لجاءهم العذاب حٌن طلبوه"
ولوال أجل سمٌته لهم فبل أهلكهم حتى ٌستوفوه وٌبلؽوه، لجاءهم  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(5)العذاب عاجبل"
" أي : لوال ما َحتَّم هللا من تؤخٌر العذاب إلى ٌوم المٌامة لجاءهم العذاب  لال ابن كثٌر: 

 .(ٓٔ)لرٌبا سرٌعا كما استعجلوه"
. وروي عن عطٌة (ٔٔ)عن سعٌد بن جبٌر، لوله: "}أجل مسمى{، لال: ٌوم المٌامة" 

 .(ٕٔ)والضحان وعكرمة والسدي وعطاء الخراسانً والربٌع بن أنس نحو ذلن
لوله: "}أجل مسمً{، ٌمول: أجل حٌاتن إلى ٌوم تموت وأجل موتن إلى ٌوم عن لتادة،  

 .(ٖٔ)تبعث، فؤنت بٌن أجلٌن من هللا عز وجل"
[، أي:" ولٌؤتٌنهم فجؤة، ٖ٘لوله تعالى:}َولٌََؤْتٌَِنَُّهْم بَْؽتَةً َوُهْم اَل ٌَْشعُُروَن{ ]العنكبوت :  

وهم ال ٌشعرون به وال ٌُِحسُّون"
(ٔ). 
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 .(ٕ)"ٌعنً: فجؤة ، }وهم{ ال ٌعلمون به حتى ٌنزل بهم العذاب مماتل:"لال  
ٌمول: ولٌؤتٌنهم العذاب فجؤة، وهم ال ٌشعرون بولت مجٌبه لبل لال الطبري: " 
 .(ٖ)مجٌبه"
 .(ٗ)عن مجاهد، لوله: "}بؽتة{، فجؤة" 
 .(٘)عن مجاهد: "}ولٌؤتٌنهم بؽتة وهم ال ٌشعرون{، لال: لرٌش" 
  
 المرآن

 [ٗ٘({ ]العنكبوت : ٗ٘}ٌَْستَْعِجلُونََن بِاْلعََذاِب َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحٌَطةٌ بِاْلَكافِِرٌَن )
 التفسٌر: 

ا فً الدنٌا وإما فً اآلخرة، وإن عذاب  ٌستعجلونن بالعذاب فً الدنٌا، وهو آتٌهم ال محالة إمَّ
 جهنم فً اآلخرة لمحٌط بهم، ال مفرَّ لهم منه.

[، أي:" ٌستعجلونن بالعذاب فً ٌَْٗ٘ستَْعِجلُونََن بِاْلعََذاِب{ ]العنكبوت : لوله تعالى:} 
ا فً الدنٌا وإما فً اآلخرة" الدنٌا، وهو آتٌهم ال محالة إمَّ
(ٙ). 

ٌمول تعالى ذكره: ٌستعجلن ٌا دمحم هإالء المشركون بمجًء العذاب  لال الطبري: " 
 .(2)ونزوله بهم"
[، أي:" وإن عذاب جهنم فً َٗ٘جَهنََّم لَُمِحٌَطةٌ بِاْلَكافِِرٌَن{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}َوإِنَّ  

اآلخرة لمحٌط بهم، ال مفرَّ لهم منه"
(1). 

 .(5)والنار بهم محٌطة، لم ٌبك إال أن ٌدخلوها. ولٌل: إن ذلن هو البحر" لال الطبري: " 
 .(ٓٔ)أي: "وهو والع بهم ال محالة " لال ابن كثٌر: 
سمان، لال: "سمعت عكرمة ٌمول فً هذه اآلٌة :}وإن جهنم لمحٌطة بالكافرٌن{، عن  
 .(ٔٔ)لال: البحر"
وجهنم: هو هذا البحر األخضر، تنتشر الكواكب فٌه وٌكون الشمس فٌه  لال ابن عباس:" 

 .(ٕٔ)والممر، ثم ٌستولد فٌكون هو جهنم"
. لالوا : لٌعلى ، «البحر هو جهنم»صفوان بن ٌعلى ، عن أبٌه ، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : عن  

[ ، لال : ال والذي نفس 5ٕفمال : أال ترون أن هللا ٌمول : } نَاًرا أََحاَط بِِهْم ُسَراِدلَُها { ]الكهؾ : 
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ا لطرة حتى أعرض على هللا ٌعلى بٌده ال أدخلها أبدا حتى أعرض على هللا ، وال ٌصٌبنً منه
 .(ٔ)عز وجل"
 .(ٕ)" هذا تفسٌر ؼرٌب ، وحدٌث ؼرٌب جدا ، وهللا أعلم" لال ابن كثٌر: 
 

 المرآن
({ ٘٘}ٌَْوَم ٌَْؽَشاُهُم اْلعََذاُب ِمْن فَْولِِهْم َوِمْن تَْحِت أَْرُجِلِهْم َوٌَمُوُل ذُولُوا َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )

 [٘٘]العنكبوت : 
 ٌر: التفس

ٌوم المٌامة ٌؽشى الكافرٌن عذاب جهنم من فوق رإوسهم، وِمن تحت ألدامهم، فالنار تؽشاهم من 
سابر جهاتهم، وٌمول هللا لهم حٌنبذ: ذولوا جزاء ما كنتم تعملونه فً الدنٌا: من اإلشران باهلل، 

 وارتكاب الجرابم واآلثام.
[، أي:" ٘٘فَْولِِهْم َوِمْن تَْحِت أَْرُجِلِهْم{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}ٌَْوَم ٌَْؽَشاُهُم اْلعََذاُب ِمْن  

ٌوم المٌامة ٌؽشى الكافرٌن عذاب جهنم من فوق رإوسهم، وِمن تحت ألدامهم، فالنار تؽشاهم من 
 .(ٖ)سابر جهاتهم"
ٌوم ٌؽشى الكافرٌن العذاب، من فولهم فً جهنم، ومن تحت  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٗ)أرجلهم"
 .(٘)فالنار تؽشاهم من سابر جهاتهم ، وهذا أبلػ فً العذاب الحسً " كثٌر:" لال ابن 
 .(ٙ)عن لتادة :"}ٌوم ٌؽشاهم العذاب من فولهم ومن تحت أرجلهم{، أي: فً النار" 
عن أبً العالٌة، لوله: "}ٌوم ٌؽشاهم العذاب من فولهم{، لال: الرجم. }ومن تحت و 

 .(2)أرجلهم{، لال: الخسؾ"
[، أي:" وٌمول هللا لهم حٌنبذ: ٘٘تعالى:}َوٌَمُوُل ذُولُوا َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]العنكبوت : لوله  

 .(1)ذولوا جزاء ما كنتم تعملونه فً الدنٌا: من اإلشران باهلل، وارتكاب الجرابم واآلثام"
وما  وٌمول هللا لهم: ذولوا ما كنتم تعملون فً الدنٌا من معاصً هللا، لال الطبري: " 

 .(5)ٌسخطه فٌها"
تهدٌد وتمرٌع وتوبٌخ ، وهذا عذاب معنوي على النفوس ، كموله : } ٌَْوَم  لال ابن كثٌر:" 

ٍء َخلَْمنَاهُ بِمََدٍر { ]الممر :  ًْ [ 5ٗ،  1ٌُْٗسَحبُوَن فًِ النَّاِر َعلَى ُوُجوِهِهْم ذُولُوا َمسَّ َسمََر. إِنَّا ُكلَّ َش
بُوَن. أَفَِسْحٌر َهَذا أَْم أَْنتُْم ال ، ولال } ٌَْوَم ٌَُدعُّوَن إِلَى نَاِر َجَهنََّم َدعًّا. َهذِ  ِه النَّاُر الَّتًِ ُكْنتُْم بَِها تَُكذِّ

ٌُْكْم إِنََّما تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن { ]الط ور : تُْبِصُروَن. اْصلَْوَها فَاْصبُِروا أَْو ال تَْصبُِروا َسَواٌء َعلَ
ٖٔ - ٔٙ"](ٔٓ). 

 [:٘٘-ٖ٘فوابد اآلٌات:]
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 مشروعٌة التعجب إذا وجدت أسبابه الحاملة علٌه. -ٔ
 بٌان مدى حمك وجهل وسفه الكافرٌن والمشركٌن بخاصة. -ٕ
بٌان أن تؤخٌر العذاب لم تكن عن عجز وإنما هو لنظام دلٌك إذ كل له أجل محدد ال ٌتمدم  -ٖ

 وال ٌتؤخر.
 

 المرآن
 [ٙ٘({ ]العنكبوت : ٙ٘فَِإٌَّاَي فَاْعبُُدوِن ) }ٌَاِعبَاِدَي الَِّذٌَن آَمنُوا إِنَّ أَْرِضً َواِسعَةٌ 

 التفسٌر: 
ٌا عبادي الذٌن آمنوا إن كنتم فً ضٌك من إظهار اإلٌمان وعبادة هللا وحده، فهاِجروا إلى أرض 

 هللا الواسعة، وأخلصوا العبادة لً وحدي.
[، أي:" ٌا عبادي ٙ٘عنكبوت : لوله تعالى:}ٌَاِعبَاِدَي الَِّذٌَن آَمنُوا إِنَّ أَْرِضً َواِسعَةٌ{ ]ال 

الذٌن آمنوا إن كنتم فً ضٌك من إظهار اإلٌمان وعبادة هللا وحده، فهاِجروا إلى أرض هللا 
 .(ٔ)الواسعة"
ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن به من عباده: ٌا عبادي الذٌن وحدونً،  لال الطبري: " 

 .(ٕ)عة{"وآمنوا بً، وبرسولً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص }إن أرضً واس
هذا أمر من هللا لعباده المإمنٌن بالهجرة من البلد الذي ال ٌمدرون فٌه  لال ابن كثٌر:" 

على إلامة الدٌن ، إلى أرض هللا الواسعة ، حٌث ٌمكن إلامة الدٌن ، بؤن ٌوحدوا هللا وٌعبدوه كما 
 ُدوِن {.أمرهم ; ولهذا لال : } ٌَا ِعبَاِدَي الَِّذٌَن آَمنُوا إِنَّ أَْرِضً َواِسعَةٌ فَإٌَِّاَي فَاْعبُ 

عن أبً ٌحٌى مولى الزبٌر بن العوام لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "الببلد ببلد هللا ، 
 .(ٖ)والعباد عباد هللا ، فحٌثما أصبَت خًٌرا فؤلم"

ولهذا لما ضاق على المستضعفٌن بمكة ممامهم بها ، خرجوا مهاجرٌن إلى أرض 
ن ، فوجدوا هنان خٌر المنزلٌن ، أصحمة النجاشً ملن الحبشة ، لٌؤمنوا ، على دٌنهم هنا

الحبشة ، رحمه هللا ، آواهم وأٌدهم بنصره ، وجعلهم ُشٌُوما بببلده. ثم بعد ذلن هاجر رسول هللا 
 .(ٗ)ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه البالون إلى المدٌنة النبوٌة ٌثرب المطهرة"

وجوه من  [،ٙ٘آَمنُوا إِنَّ أَْرِضً َواِسعَةٌ{ ]العنكبوت : }ٌَاِعبَاِدَي الَِّذٌَن وفً لوله تعالى:  
 التفسٌر:

 .(ٙ)، وعطاء(٘)أحدها : أي: جانبوا أهل المعاصً بالخروج من أرضهم ، لاله ابن جبٌر
 .(2)إذا عمل فٌها بالمعاصً، فاخرج منها" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(1)هو الرجل ٌكون بٌن ظهرانً لوم ٌعملون بالمعاصً" ولال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(5)إذا أمرتم بالمعاصً فاهربوا، فإن أرضً واسعة" لال عطاء:" 
 .(ٔ)ٌرٌد بهذا من كان بمكة من المإمنٌن" ولال ابن زٌد:" 
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 .(ٕ)ٌعنً: أرض المدٌنة" لال السدي:" 
 .(ٖ)ٌعنً: المدٌنة، أي: فبل تجاوروا أهل الكفر" لال الفراء:" 
ٌعنً إذا عمل بالمعاصً والبدع فً أرض فاخرجوا منها إلى  لال سهل بن عبدهللا:" 

الفار بدٌنه عند فساد األمة له أجر سبعٌن شهٌدا فً سبٌل »أرض المطٌعٌن. ولد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٗ)، وهللا سبحانه وتعالى أعلم"« هللا عز وجل

 .(٘)لاله أبو العالٌةالثانً : اطلبوا أولٌاء هللا إذا ظهروا بالخروج إلٌهم ، 
 .(ٙ)الثالث : فهاجروا وجاهدوا أعداء هللا بالمتال لهم ، لاله مجاهد
 .(2)الرابع : إن رحمتً واسعة لكم ، لاله مطرؾ بن عبد هللا

 ً  .(1)الخامس : إن رزلً واسع لكم ، وهو مروي عن مطرؾ أٌضا
معنى ذلن: إن أرضً واسعة، فاهربوا ممن منعكم من العمل بطاعتً;  لال الطبري:" 

لداللة لوله: }فإٌاي فاعبدون{ على ذلن، وأن ذلن هو أظهر معنٌٌه، وذلن أن األرض إذا وصفها 
بسعة، فالؽالب من وصفه إٌاها بذلن ال تضٌك جمٌعها على من ضاق علٌه منها موضع، ال أنه 

 .(5)وصفها بكثرة الخٌر والخصب"
عز  -لٌل: إنهم أمروا بالهجرة من الموضع الذي ال تمكنهم فٌه عبادة هللا  لال الزجاج:" 
وأداء فرابضه، وأصل هذا فٌمن كان ٌمكنه ممن آمن وكان ال ٌمكنه إظهار إٌمانه،  -وجل 

وكذلن ٌجب على كل من كان فً بلد ٌعمل فٌه بالمعاصً وال ٌمكنه بؽٌر ذلن أن ٌهاجر وٌنتمل 
 .(ٓٔ)بد هللا حك عبادته"إلى حٌث ٌتهٌؤ له أن ٌع

 .(ٔٔ)[، أي:" وأخلصوا العبادة لً وحدي"ٙ٘لوله تعالى:}فَإٌَِّاَي فَاْعبُُدوِن{ ]العنكبوت :  
ٌمول: فؤخلصوا لً عبادتكم وطاعتكم، وال تطٌعوا فً معصٌتً أحدا من  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)خلمً"
 .(ٖٔ)ٌرهبهم" لال ببلل بن سعد:" 
 .(ٗٔ)ٌعنً: فوحدونً بالمدٌنة عبلنٌة" ولال مماتل:" 
 

 المرآن
ٌْنَا تُْرَجعُوَن )  [4٘({ ]العنكبوت : 4٘}ُكلُّ نَْفٍس َذابِمَةُ اْلَمْوِت ثُمَّ إِلَ

                                                                                                                                                                      



ٖٖ1 
 

 التفسٌر: 
 كل نفس حٌة ذابمة الموت، ثم إلٌنا ترجعون للحساب والجزاء.

[، أي:" كل نفس حٌة ذابمة 2٘لوله تعالى:}ُكلُّ نَْفٍس َذابِمَةُ اْلَمْوِت{ ]العنكبوت :  
 .(ٔ)الموت"
 .(ٕ)ٌمول: "كل نفس حٌة ذابمة الموت"لال الطبري:  
 .(ٖ)تناله ال محالة" لال البٌضاوي: أي:" 
أي : أٌنما كنتم ٌدرككم الموت ، فكونوا فً طاعة هللا وحٌث أمركم هللا ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)عنه"فهو خٌر لكم ، فإن الموت ال بد منه ، وال محٌد 
تحمٌرا ألمر الدنٌا ومخاوفها. كؤن بعض المإمنٌن نظر  (٘)ذكره ها هنا لال المرطبً:" 

فً عالبة تلحمه فً خروجه من وطنه من مكة أنه ٌموت أو ٌجوع أو نحو هذا، فحمر هللا شؤن 
الدنٌا. أي أنتم ال محالة مٌتون ومحشورون إلٌنا، فالبدار إلى طاعة هللا والهجرة إلٌه وإلى ما 

 .(ٙ)ٌمتثل"
ً بن أخسؾ، عن أبٌه :"أن علً بن أبً طالب رضً هللا، عنه عن جعفر بن دمحم بن عل 

لال لما توفً النبً ملسو هيلع هللا ىلص وجاءت التعزٌة فجاهم آت ٌسمعون حسه وال ٌرون شخصه فمال: السبلم 
علٌكم أهل البٌت ورحمة هللا وبركاته، كل نفس ذابمة الموت، إن فً هللا عزاء من كل مصٌبة، 

فباهلل فثموا وإٌاه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب، والسبلم علٌكم  وخلفا من كل ما فات
ورحمة هللا. لال جعفر بن دمحم أخبرنً أبً أن علً بن أبً طالب لال: تدرون من هذا؟ هذا 

 . (2)الخضر ملسو هيلع هللا ىلص "
ٌْنَا تُْرَجعُوَن{ ]العنكبوت :   ترجعون للحساب [، أي:" ، ثم إلٌنا 2٘لوله تعالى:}ثُمَّ إِلَ
 .(1)والجزاء"
 .(5)ٌمول: " ثم إلٌنا بعد الموت تردون"لال الطبري:  
 .(ٓٔ): "للجزاء، ومن هذا عالبته ٌنبؽً أن ٌجتهد فً االستعداد له"لال البٌضاوي: أي 
ثم إلى هللا المرجع والمآب، فََمْن كان مطٌعا له جازاه أفضل الجزاء ،  لال ابن كثٌر:" 

ووافاه أتمَّ الثواب "
(ٔٔ). 
 .(ٕٔ)، بالٌاء«ٌرجعون»ولرأ أبو بكر:

 المرآن
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بَنَُّهْم ِمَن اْلَجنَِّة ُؼَرفًا تَْجِري ِمْن تَْحتَِها  اِلَحاِت لَنُبَّوِ اْْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن }َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 [4٘({ ]العنكبوت : 4٘فٌَِها نِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلٌَن )

 التفسٌر: 
والذٌن صدَّلوا باهلل ورسوله وعملوا ما أُمروا به من الصالحات لننزلنَّهم من الجنة ؼرفًا عالٌة 

هذه الؽرؾ فً جنات  تجري من تحتها األنهار، ماكثٌن فٌها أبًدا، نِْعَم جزاء العاملٌن بطاعة هللا
 النعٌم.
بَنَُّهْم ِمَن اْلَجنَِّة ُؼَرفًا{ ]العنكبوت :   اِلَحاِت لَنُبَّوِ لوله تعالى:}َوالَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
[، أي:" والذٌن صدَّلوا باهلل ورسوله وعملوا ما أُمروا به من الصالحات لننزلنَّهم من الجنة 1٘

 .(ٔ)ؼرفًا عالٌة"
" صدلوا هللا ورسوله فٌما جاء به من عند هللا، وعملوا بما {}َوالَِّذٌنَ ٌمول: بري: لال الط 

 .(ٕ)أمرهم هللا فؤطاعوه فٌه، وانتهوا عما نهاهم عنه، لننزلنهم من الجنة عبللً"
 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" أي : لنسكننهم منازل عالٌةً فً الجنة" 
ٌمول: هذا الحرؾ فً النحل: }الَِّذٌَن أبان بن تؽلب لال: "كان الربٌع بن خٌثم عن  

بَنَُّهْم فًِ الدُّْنٌَا َحَسنَة{ ]النحل :  ِ ِمْن بَْعِد َما ُظِلُموا لَنُبَّوِ [ ، ونمرأ فً العنكبوت: َٔٗهاَجُروا فًِ َّللاَّ
 .(ٗ)}لنبوبنهم من الجنة ؼرفا{: الثواب فً اآلخرة والتبوء فً الدنٌا"

ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حدثه أن فً الجنة ؼرفا ٌرى ظاهرها من عن أبً مالن األشعري :" أن رس 
باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها إله لمن أطعم الطعام وأطاب الكبلم، وتابع الصبلة والصٌام 

 .(٘)ولام باللٌل والناس نٌام"
 .(ٙ)، بالثاء«لنثوٌنهم»ولرئ:  
 .(2)، أي: ألمت به"«ت بالمكانثوٌ»، فهو من «لنثوٌنهم»من لرأ:  لال ابن لتٌبة:" 

 .(1)ٌمال: ثوى الرجل، إذا ألام بالمكان. وأثوٌته: أنزلته منزال ٌمٌم فٌه" لال الزجاح:"
تجري من تحت  [، أي:"1٘لوله تعالى:}تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر{ ]العنكبوت :  

 .(5)"أشجارها ولصورها أنهار الجنة
 .(ٓٔ)ٌمول: تجري من تحت أشجارها األنهار" لال الطبري: " 
لال ابن كثٌر:" تجري من تحتها األنهار ، على اختبلؾ أصنافها ، من ماء وخمر ،  

 .(ٔٔ)وعسل ولبن ، ٌصرفونها وٌجرونها حٌث شاإوا"
 .(ٕٔ)تحت الشجر فً البساتٌن" لال سعٌد بن جبٌر:" 
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 .(ٔ)أي:" ماكثٌن فٌها أبًدا"[، 1٘لوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها{ ]العنكبوت :  
 .(ٕ)ٌمول: ماكثٌن فٌها إلى ؼٌر نهاٌة" لال الطبري: " 
 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" أي : ماكثٌن فٌها أبدا ال ٌبؽون عنها حوال" 
[، أي:" نِْعَم جزاء العاملٌن بطاعة هللا 1٘لوله تعالى:}نِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلٌَن{ ]العنكبوت :  

 .(ٗ)النعٌم"هذه الؽرؾ فً جنات 
ٌمول: نعم جزاء العاملٌن بطاعة هللا هذه الؽرؾ التً ٌثوٌهموها هللا فً  لال الطبري: " 

 .(٘)جناته، تجرى من تحتها األنهار"
 .(ٙ)لال ابن كثٌر:" نعمت هذه الؽرُؾ أجًرا على أعمال المإمنٌن" 
 .(2)ٌمول: أجر العاملٌن بطاعة هللا الجنة" لال مماتل بن حٌان:" 
 .(1)هً ثواب المطٌعٌن" لال دمحم بن إسحاق:" 
 

 المرآن
 [4٘({ ]العنكبوت : 4٘}الَِّذٌَن َصبَُروا َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوكَّلُوَن )

 التفسٌر: 
إن تلن الجنات المذكورة للمإمنٌن الذٌن صبروا على عبادة هللا، وتمسكوا بدٌنهم، وعلى هللا 

 ٌعتمدون فً أرزالهم وجهاد أعدابهم.
[، أي:" إن تلن الجنات المذكورة للمإمنٌن 5٘لوله تعالى:}الَِّذٌَن َصبَُروا{ ]العنكبوت :  

 .(5)الذٌن صبروا على عبادة هللا، وتمسكوا بدٌنهم"
الذٌن صبروا على أذى المشركٌن فً الدنٌا، وما كانوا ٌلمون منهم،  لال الطبري: " 

 .(ٓٔ)"وعلى العمل بطاعة هللا وما ٌرضٌه، وجهاد أعدابه
لال ابن كثٌر:" أي : على دٌنهم ، وهاجروا إلى هللا ، ونابذوا األعداء ، وفارلوا األهل  

 .(ٔٔ)واأللرباء ، ابتؽاء وجه هللا ، ورجاء ما عنده وتصدٌك موعوده"
 .(ٕٔ)عن سعٌد بن جبٌر:"}الذٌن صبروا{، ٌعنً: على أمر هللا" 
 .(ٖٔ)على عبادة هللا"لال السعدي:أي:" 
[، أي:" وعلى هللا ٌعتمدون فً 5٘تعالى:}َوَعلَى َربِِّهْم ٌَتََوكَّلُوَن{ ]العنكبوت : لوله  

 .(ٔ)أرزالهم وجهاد أعدابهم"
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فً أرزالهم وجهاد أعدابهم، فبل ٌنكلون عنهم، ثمة منهم بؤن هللا  لال الطبري: أي:" 
 .(ٕ)معلً كلمته، وموهن كٌد الكافرٌن، وأن ما لسم لهم من الرزق فلن ٌفوتهم"

 .(ٖ)لال ابن كثٌر: أي : " فً أحوالهم كلها ، فً دٌنهم ودنٌاهم" 
فً ذلن، والمحاربة  فصبرهم على عبادة هللا، ٌمتضً بذل الجهد والطالة لال السعدي:" 

العظٌمة للشٌطان، الذي ٌدعوهم إلى اإلخبلل بشًء من ذلن، وتوكلهم، ٌمتضً شدة اعتمادهم 
على هللا، وحسن ظنهم به، أن ٌحمك ما عزموا علٌه من األعمال وٌكملها، ونص على التوكل، 

 .(ٗ)إال به"وإن كان داخبل فً الصبر، ألنه ٌحتاج إلٌه فً كل فعل وترن مؤمور به، وال ٌتم 
 .(٘)عن ابن عباس، لوله: "}وعلى ربهم ٌتوكلون{، لال: ال ٌرجون ؼٌره" 
 

 المرآن
ُ ٌَْرُزلَُها َوإٌَِّاُكْم َوُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم ) ({ ]العنكبوت : ٓٙ}َوَكؤٌَِّْن ِمْن َدابٍَّة اَل تَْحِمُل ِرْزلََها َّللاَّ

ٙٓ] 
 التفسٌر: 

ؼذاءها لؽد، كما ٌفعل ابن آدم، فاهلل سبحانه وتعالى ٌرزلها كما ٌرزلكم، وكم من دابة ال تدَّخر 
 وهو السمٌع أللوالكم، العلٌم بؤفعالكم وخطرات للوبكم.

[، أي:" وكم من دابة ال ٓٙلوله تعالى:}َوَكؤٌَِّْن ِمْن َدابٍَّة اَل تَْحِمُل ِرْزلََها{ ]العنكبوت :  
 .(ٙ)"تدَّخر ؼذاءها لؽد، كما ٌفعل ابن آدم

أي: كم من دابة ال تحمل رزلها: ال ترفع شٌبا لؽد، هللا ٌرزلها. لال ابن  لال ابن لتٌبة:" 
 .(2)«"لٌس شًء ٌخبؤ، إال اإلنسان والنملة والفؤرة»عٌٌنة: 
ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن به وبرسوله، من أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: هاجروا  لال الطبري:" 

وجاهدوا فً هللا أٌها المإمنون أعداءه، وال تخافوا عٌلة وال إلتارا، فكم من دابة ذات حاجة إلى 
ؼذاء ومطعم ومشرب }ال تحمل رزلها{ ، ٌعنً: ؼذاءها ال تحمله، فترفعه فً ٌومها لؽدها 

 .(1)عن ذلن" لعجزها
كل حٌوان على األرض مما ٌعمل، وما ال ٌعمل فهو دابة، وإنما هو من  لال الزجاج:" 

 دبت على األرض فهً دابة، والمعنى نفس دابة. ومعنى }وكؤٌن{: وكم من دابة.
ولوله: }ال تحمل رزلها{، أي: ال تدخر رزلها، إنما تصبح فٌرزلها هللا، وعلى هذا أكثر الحٌوان 

 .(5)، ولٌس فً الحٌوان الذي هو دبٌب ما ٌدخر فٌما تبٌن ؼٌر النمل، فإن ادخاره بٌن"والدبٌب
وكؤٌن من دابة ال تحمل رزلها{، ال تطٌك حمله لضعفها أو ال تدخره، لال البٌضاوي: } 

 .(ٓٔ)وإنما تصبح وال معٌشة عندها"
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تعالى عام لخلمه لال ابن كثٌر: " أخبرهم تعالى أن الرزق ال ٌختص ببمعة ، بل رزله  
حٌث كانوا وأٌن كانوا ، بل كانت أرزاق المهاجرٌن حٌث هاجروا أكثر وأوسع وأطٌب ، فإنهم 
بعد للٌل صاروا حكام الببلد فً سابر األلطار واألمصار ; ولهذا لال : } َوَكؤٌَِّْن ِمْن َدابٍَّة ال 

 .(ٔ)لؽد" تَْحِمُل ِرْزلََها { أي : ال تطٌك جمعه وتحصٌله وال تإخرشٌبًا
أي: الباري تبارن وتعالى، لد تكفل بؤرزاق الخبلبك كلهم، لوٌهم  لال السعدي:" 

وعاجزهم، فكم }ِمْن َدابٍَّة{ فً األرض، ضعٌفة الموى، ضعٌفة العمل. }ال تَْحِمُل ِرْزلََها{ وال 
 تدخره، بل لم تزل، ال شًء معها من الرزق، وال ٌزال هللا ٌسخر لها الرزق، فً كل ولت

 .(ٕ)بولته"
الدابة: أن كل شىء ٌحتاج إلى األكل والشرب فهو دابة من إنس أو  لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٖ)"ؼٌرهم
 .(ٗ)عن مجاهد لوله: "}وكؤٌن من دابة ال تحمل{، لال: الطٌر والبهابم ال تحمل الرزق" 
 .(٘)عن ابن المعتمر:"}وكؤٌن من دابة ال تحمل رزلها{، لال: ال شًء لؽد" 
 .(ٙ)علً بن األلمر :"}وكؤٌن من دابة ال تحمل رزلها{، لال: ال تدخر شٌبا لؽد"عن  
عن أبً مجلز فً هذه اآلٌة :"}وكؤٌن من دابة ال تحمل رزلها هللا ٌرزلها وإٌاكم{، لال:  

 .(2)منالدواب ما ال ٌستطٌع أن ٌدخر لؽد، ٌوفك لرزله كل ٌوم حتى ٌموت"
ُ ٌَْرُزلَُها  [، أي:" فاهلل سبحانه وتعالى ٌرزلها كما َٓٙوإٌَِّاُكْم{ ]العنكبوت :  لوله تعالى:}َّللاَّ
 .(1)ٌرزلكم"
 .(5)ٌوما بٌوم" لال الطبري:أي:" 
ثم إن الدابة مع ضعفها وتوكلها وإٌاكم مع لوتكم واجتهادكم سواء فً  لال البٌضاوي: " 

أنه ال ٌرزلها وإٌاكم إال هللا، ألن رزق الكل بؤسباب هو المسبب لها وحده فبل تخافوا على 
معاشكم بالهجرة، فإنهم لما أمروا بالهجرة لال بعضهم: كٌؾ نمدم بلدة لٌس لنا فٌها معٌشة؟ 

 .(ٓٔ)فنزلت"
 .(ٔٔ)أي: " فكلكم عٌال هللا، المابم برزلكم، كما لام بخلمكم وتدبٌركم" ي:لال السعد 
لال ابن كثٌر: " أي : هللا ٌمٌض لها رزلها على ضعفها، وٌٌسره علٌها ، فٌبعث إلى كل  

مخلوق من الرزق ما ٌصلحه ، حتى الذر فً لرار األرض ، والطٌر فً الهواء والحٌتان فً 
َها َوُمْستَْوَدَعَها الماء ، لال هللا تعالى:  ِ ِرْزلَُها َوٌَْعلَُم ُمْستَمَرَّ }َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ األْرِض إاِل َعلَى َّللاَّ

 .(ٕٔ)["ُٙكلٌّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن { ]هود : 
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ولد ذكروا أن الؽراب إذا فَمَس عن فراخه البٌَض ، خرجوا وهم بٌٌض  لال ابن كثٌر:" 
فإذا رآهم أبواهم كذلن ، نفرا عنهم أٌاما حتى ٌسود الرٌش ، فٌظل الفرخ فاتًحا فاه ٌتفمد أبوٌه ، 
فٌمٌض هللا له طًٌرا صؽاًرا كالبَرَؼش فٌؽشاه فٌتموت منه تلن األٌام حتى ٌسود رٌشه ، واألبوان 

كل ولت ، فكلما رأوه أبٌض الرٌش نفرا عنه ، فإذا رأوه لد اسوّد رٌشه عطفا علٌه  ٌتفمدانه
 بالحضانة والرزق ، ولهذا لال الشاعر : 

ٌا رازق النعَّاب فً ُعشه... وَجابر العَْظم الَكِسٌر المهٌض"
(ٔ). 

ٌنة ، فجعل عن ابن عمر لال : "خرجت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى دخل بعض حٌطان المد
لال : للت : ال أشتهٌه ٌا  «ٌا بن عمر ، ما لن ال تؤكل ؟»ٌلتمط من التمر وٌؤكل ، فمال لً : 

لكنً أشتهٌه ،  وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما ولم أجده ، ولو شبت »رسول هللا ، لال : 
م ٌخببون لدعوت ربً فؤعطانً مثل ملن لٌصر وكسرى فكٌؾ بن ٌا بن عمر إذا بَِمٌَت فً لو

. لال : فوهللا ما برحنا وال ِرْمنا حتى نزلت:}َوَكؤٌَِّْن ِمْن َدابٍَّة ال «رزق سنتهم بضعؾ الٌمٌن؟
ُ ٌَْرُزلَُها َوإٌَِّاُكْم َوُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم { فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  إن هللا لم ٌؤمرنً »تَْحِمُل ِرْزلََها َّللاَّ

، وال باتباع الشهوات ، فََمْن كنز دنٌاه ٌرٌد بها حٌاة بالٌة فإن الحٌاة بٌد هللا ، أال بكنز الدنٌا 
 .(ٕ)"«وإنً ال أكنز دٌناًرا وال درهًما ، وال أخبا رزلا لؽد

[، أي:" وهو السمٌع أللوالكم، العلٌم ٓٙلوله تعالى:}َوُهَو السَِّمٌُع اْلعَِلٌُم{ ]العنكبوت :  
 .(ٖ)بكم"بؤفعالكم وخطرات للو

}وهو السمٌع{ أللوالكم: نخشى بفرالنا أوطاننا العٌلة }العلٌم{ ما فً  لال الطبري:" 
أنفسكم، وما إلٌه صابر أمركم، وأمر عدوكم، من إذالل هللا إٌاهم، ونصرتكم علٌهم، وؼٌر ذلن 

 .(ٗ)من أموركم، ال ٌخفى علٌه شًء من أمور خلمه"
 .(ٙ). }العلٌم{ بضمٌركم"(٘)}وهو السمٌع{ لمولكم هذا لال البٌضاوي: " 
 .(2)"أي : السمٌع أللوال عباده ، العلٌم بحركاتهم وسكناتهم لال ابن كثٌر:" 
" فبل ٌخفى علٌه خافٌة، وال تهلن دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافٌة  لال السعدي: 

َها َوُمْستَْوَدَعَها علٌه، كما لال تعالى: }َوَما ِمْن َدابٍَّة فًِ اأْلَرْ  ِ ِرْزلَُها َوٌَْعلَُم ُمْستَمَرَّ ِض إاِلَّ َعلَى َّللاَّ
 .(1)["ُٙكلٌّ فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن{ ]هود : 

 [:ٓٙ-ٙ٘فوابد اآلٌات:]
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ال عذر ألحد فً ترن عبادة هللا وتوحٌده فٌها ألنه إن منع منها فً بلد وجب علٌه أن ٌهاجر  -ٔ
 إلى بلد آخر.

 للخوؾ من الموت إذا وجب العمل كالهجرة والجهاد ألن الموت حك وال بد منه.ال معنى  -ٕ
 بٌان جزاء أهل الصبر والتوكل من أهل اإلٌمان والهجرة والتموى. -ٖ
 ال ٌمنعن المإمن من الهجرة خوفه من الجوع فً دار هجرته إذ تكفل هللا برزله -ٗ
 

 المرآن
ُ فَؤَنَّى ٌُْإفَُكوَن }َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن َخلََك السَّ  َر الشَّْمَس َواْلمََمَر لٌََمُولُنَّ َّللاَّ َماَواِت َواْْلَْرَض َوَسخَّ

 [ٔٙ({ ]العنكبوت : ٔٙ)
 التفسٌر: 
المشركٌن: من الذي خلك السموات واألرض على هذا النظام البدٌع،  -أٌها الرسول-ولبن سؤلت 

: خلمهن هللا وح ده، فكٌؾ ٌصرفون عن اإلٌمان باهلل خالك كل شًء وذلَّل الشمس والممر؟ لٌمولُنَّ
 ومدبره، وٌعبدون معه ؼٌره؟ فاعجب من إفكهم وكذبهم!!

َر الشَّْمَس َواْلمََمَر{   لوله تعالى:}َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَسخَّ
من الذي خلك السموات  المشركٌن: -أٌها الرسول-[، أي:" ولبن سؤلت ٔٙ]العنكبوت : 

 .(ٔ)واألرض على هذا النظام البدٌع، وذلَّل الشمس والممر؟"
ولبن سؤلت ٌا دمحم هإالء المشركٌن باهلل، من خلك السموات  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٕ)واألرض فسواهن، وسخر الشمس والممر لعباده، ٌجرٌان داببٌن لمصالح خلك هللا"
ُ{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}لٌََمُولُنَّ   : خلمهن هللا وحده"َّٔٙللاَّ  .(ٖ)[، أي:" لٌمولُنَّ
 .(ٗ)لٌمولن: الذي خلك ذلن وفعله هللا" لال الطبري: " 
فذكر أنه المستبدُّ بخلك األشٌاء المتفرد بتدبٌرها ، فإذا كان األمر كذلن  لال ابن كثٌر:" 

فلم ٌُعبد ؼٌره ؟ ولم ٌتوكل على ؼٌره ؟ فكما أنه الواحد فً ملكه فلٌكن الواحد فً عبادته ، 
وكثًٌرا ما ٌمرر تعالى ممام اإللهٌة باالعتراؾ بتوحٌد الربوبٌة. ولد كان المشركون ٌعترفون 

لبٌن ال شرٌن لن ، إال شرٌكا هو لن ، تملكه وما »كانوا ٌمولون فً تلبٌتهم :  بذلن ، كما
 .(٘)"«ملن

عن ابن عباس لال: "تسؤلهم من خلمهم ومن خلك السموات واألرض، فٌمولون: هللا،  
 .(ٙ)فذلن إٌمانهم وهم ٌعبدون ؼٌره"

السموات واألرض؟ النضر بن عربً: "ٌمال لهم، من ربكم؟ فٌمولون: هللا ومن ٌدبر لال  
 .(2)فٌمولون: هللا. ثم هم من بعد ذلن مشركون. ٌمولون: إن هلل ولدا، وٌمولون: إن هللا ثالث ثبلثة"

 .(2)ثبلثة"
[، أي:" فكٌؾ ٌصرفون عن اإلٌمان باهلل ٔٙلوله تعالى:}فَؤَنَّى ٌُْإفَُكوَن{ ]العنكبوت :  

 .(1)!"خالك كل شًء ومدبره، وٌعبدون معه ؼٌره؟ فاعجب من إفكهم وكذبهم!
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فؤنى ٌصرفون عمن صنع ذلن، فٌعدلون عن إخبلص العبادة  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)له"

ٌإفكون{، لال: أي: ، لوله :"}(ٕ)عن لتادة لوله: "}فؤنى ٌإفكون{، لال: من أٌن" 
 .(ٖ)ٌعدلون"
 .(ٗ)كٌؾ ٌإفكون ٌكذبون" لال ابن عباس:" 
 

 المرآن
ْزَق ِلَمْن  ُ ٌَْبُسُط الّرِ ٍء َعِلٌٌم )}َّللاَّ ًْ َ بُِكّلِ َش ({ ]العنكبوت : ٌََٕٙشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوٌَْمِدُر لَهُ إِنَّ َّللاَّ

ٕٙ] 
 التفسٌر: 

هللا سبحانه وتعالى ٌوسع الرزق لمن ٌشاء من خلمه، وٌضٌك على آخرٌن منهم; لعلمه بما ٌصلح 
 ء.عباده، إن هللا بكل شًء من أحوالكم وأموركم علٌم، ال ٌخفى علٌه شً

ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوٌَْمِدُر لَهُ{ ]العنكبوت :   ُ ٌَْبُسُط الّرِ [، أي:" هللا ٕٙلوله تعالى:}َّللاَّ
سبحانه وتعالى ٌوسع الرزق لمن ٌشاء من خلمه، وٌضٌك على آخرٌن منهم; لعلمه بما ٌصلح 

 .(٘)عباده"
هللا ٌوسع من رزله لمن ٌشاء من خلمه، وٌضٌك فٌمتر لمن ٌشاء  لال الطبري: ٌمول:" 

منهم، ٌمول: فؤرزالكم ولسمتها بٌنكم أٌها الناس بٌدي، دون كل أحد سواي، أبسط لمن شبت 
 .(ٙ)منها، وألتر على من شبت، فبل ٌخلفنكم عن الهجرة وجهاد عدوكم خوؾ العٌلة"

 .(2)نظرا له"ٌبسط لهذا مكرا به، وٌمدر هذا  لال سفٌان:" 
 .(1)..وٌمدر{، لال: ٌخٌر له"عن الحسن:"} 
 .(5)كذلن"« ٌمدر»لال ابن زٌد:" }ٌمدر{: ٌمل، وكذا لكل شًء فً المرآن: 
ٍء َعِلٌٌم{ ]العنكبوت :   ًْ َ بُِكّلِ َش [، أي:" إن هللا بكل شًء من ٕٙلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٓٔ)أحوالكم وأموركم علٌم، ال ٌخفى علٌه شًء"
ٌمول: إن هللا علٌم بمصالحكم، ومن ال ٌصلح له إال البسط فً الرزق،  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)ومن ال ٌصلح له إال التمتٌر علٌه، وهو عالم بذلن"
 

 المرآن
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َل ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْحٌَا بِِه اْْلَْرَض ِمْن بَْعِد َمْوتَِها لٌََمُولُنَّ  ِ  }َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن نَزَّ ُ لُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ َّللاَّ
 [ٖٙ({ ]العنكبوت : ٖٙبَْل أَْكثَُرُهْم اَل ٌَْعِملُوَن )

 التفسٌر: 
ل من السحاب ماء فؤنبت به األرض من بعد  -أٌها الرسول-ولبن سؤلت  المشركٌن: َمِن الذي نزَّ

ل ذلن، لل: الحمد هلل الذي أظهر حجتن  جفافها؟ لٌمولُنَّ لن معترفٌن: هللا وحده هو الذي نزَّ
 علٌهم، بل أكثرهم ال ٌعملون ما ٌنفعهم وال ما ٌضرهم، ولو َعمَلوا ما أشركوا مع هللا ؼٌره.

َل ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْحٌَا بِِه اأْلَْرَض ِمْن بَْعِد َمْوتَِها{   لوله تعالى:}َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن نَزَّ
ل من السحاب ماء  -ها الرسولأٌ-[، أي:" ولبن سؤلت ٖٙ]العنكبوت :  المشركٌن: َمِن الذي نزَّ

 .(ٔ)فؤنبت به األرض من بعد جفافها؟"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ولبن سؤلت ٌا دمحم هإالء المشركٌن باهلل  لال الطبري:" 

من لومن من نزل من السماء ماء، وهو المطر الذي ٌنزله هللا من السحاب، فؤحٌا بالماء الذي 
 .(ٕ)نزل من السماء األرض، وإحٌاإها: إنباته النبات فٌها من بعد جدوبها ولحوطها"

ُ{ ]العنكبوت : لوله ت  [، أي:" لٌمولُنَّ لن معترفٌن: هللا وحده هو الذي ٖٙعالى:}لٌََمُولُنَّ َّللاَّ
ل ذلن"  .(ٖ)نزَّ
 .(ٗ)ٌمول: لٌمولن الذي فعل ذلن هللا، الذي له عبادة كل شًء" لال الطبري:" 
" هذا استدالل على المشركٌن المكذبٌن بتوحٌد اإللهٌة والعبادة، وإلزام لهم  لال السعدي: 

بما أثبتوه من توحٌد الربوبٌة، فؤنت لو سؤلتهم من خلك السماوات واألرض، ومن نزل من 
ُ{ وحده،  السماء ماء فؤحٌا به األرض بعد موتها، ومن بٌده تدبٌر جمٌع األشٌاء؟ }لٌََمُولُنَّ َّللاَّ

فُوا بعجز األوثان ومن عبدوه مع هللا على شًء من ذلن، فاعجب إلفكهم وكذبهم، والْعتَرَ 
ْل علٌهم بعدم العمل، وأنهم  وعدولهم إلى من ألروا بعجزه، وأنه ال ٌستحك أن ٌدبر شٌبا، وَسّجِ

 .(٘)السفهاء، ضعفاء األحبلم"
ِ{ ]العنكبوت :   حمد هلل الذي أظهر حجتن [، أي:" لل: الٖٙلوله تعالى:}لُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ
 .(ٙ)علٌهم"
:" ٌمول: بل أكثر هإالء المشركٌن باهلل ال ٌعملون ما لهم فٌه النفع من أمر  لال الطبري 

دٌنهم، وما فٌه الضر، فهم لجهلهم ٌحسبون أنهم لعبادتهم اآللهة دون هللا، ٌنالون بها عند هللا زلفة 
 .(2)ن الخلود فً النار"ولربة، وال ٌعلمون أنهم بذلن هالكون، مستوجبو

" ولل: الحمد هلل، الذي خلك العالم العلوي والسفلً، ولام بتدبٌرهم  لال السعدي: 
ورزلهم، وبسط الرزق على من ٌشاء، وضٌمه على من ٌشاء، حكمة منه، ولعلمه بما ٌصلح 

 .(1)عباده وما ٌنبؽً لهم"
[، أي:" بل أكثرهم ال ٌعملون ما ٖٙ]العنكبوت : لوله تعالى:}بَْل أَْكثَُرُهْم اَل ٌَْعِملُوَن{  

 .(5)ٌنفعهم وال ما ٌضرهم، ولو َعمَلوا ما أشركوا مع هللا ؼٌره"

                                                           



ٖٗ2 
 

 .(ٔ)ٌمول: وإذا لالوا ذلن، فمل: الحمد هلل" لال الطبري:" 
 

 المرآن
ْنٌَا إاِلَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّاَر اآْلِخَرةَ  ًَ اْلَحٌََواُن لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن ) }َوَما َهِذِه اْلَحٌَاةُ الدُّ ({ ٗٙلَِه

 [ٗٙ]العنكبوت : 
 التفسٌر: 

وما هذه الحٌاة الدنٌا إال لهو ولعب، تلهو بها الملوب وتلعب بها األبدان; بسبب ما فٌها من الزٌنة 
ٌها، لو والشهوات، ثم تزول سرٌعًا، وإن الدار اآلخرة لهً الحٌاة الحمٌمٌة الدابمة التً ال موت ف

 كان الناس ٌعلمون ذلن لما آثروا دار الفناء على دار البماء.
ْنٌَا إاِلَّ لَْهٌو َولَِعٌب{ ]العنكبوت :   [، أي:" وما هذه الحٌاة ٗٙلوله تعالى:}َوَما َهِذِه اْلَحٌَاةُ الدُّ

لشهوات، ثم الدنٌا إال لهو ولعب، تلهو بها الملوب وتلعب بها األبدان; بسبب ما فٌها من الزٌنة وا
 .(ٕ)تزول سرٌعًا"
}وما هذه الحٌاة الدنٌا{ التً ٌتمتع منها هإالء المشركون إال تعلٌل  لال الطبري: ٌمول:" 

النفوس بما تلتذ به، ثم هو منمض عن لرٌب، ال بماء له وال دوام، وإن الدار اآلخرة لفٌها الحٌاة 
 .(ٖ)الدابمة التً ال زوال لها وال انمطاع وال موت معها"

 .(ٗ)ال دوام لها ، وؼاٌة ما فٌها لهو ولعب" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)عن ابن عباس، لوله: "}لهو{، ٌمول: لعبا" 
 .(ٙ)عن مجاهد: "}لهو{، لال: الباطل" 
 .(2)عن مجاهد، لال: "اللهو: هو الطبل" 
 .(1)كل لعب لهو" ولال مجاهد:" 
الدنٌا جمعة من جمع اآلخرة سبعة آالؾ سنة، فمد مضا منها ستة آالؾ  لال ابن عباس:" 

 .(5)ومابتٌن من سنٌن وتبمى الدنٌا ولٌس علٌها موحد"
ًَ اْلَحٌََواُن{ ]العنكبوت :   [، أي:" وإن الدار اآلخرة ٗٙلوله تعالى:}َوإِنَّ الدَّاَر اآْلِخَرةَ لَِه

 .(ٓٔ)ٌها"لهً الحٌاة الحمٌمٌة الدابمة التً ال موت ف
 .(ٔٔ)ٌعنً: الجنة هً دار الحٌاة، أي ال موت فٌها" لال ابن لتٌبة:" 

 .(ٕٔ)معناه: هً دار الحٌاة الدابمة" لال الزجاح:"
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ٌمول: وإن الدار اآلخرة لفٌها الحٌاة الدابمة التً ال زوال لها وال انمطاع  لال الطبري:" 
 .(ٔ)وال موت معها"

أي : الحٌاة الدابمة الحك الذي ال زوال لها وال انمضاء ، بل هً مستمرة  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)أبد اآلباد "
وأما الدار اآلخرة، فإنها دار }الحٌوان{ أي: الحٌاة الكاملة، التً من  لال السعدي:" 

لوازمها، أن تكون أبدان أهلها فً ؼاٌة الموة، ولواهم فً ؼاٌة الشدة، ألنها أبدان ولوى خلمت 
لحٌاة، وأن ٌكون موجودا فٌها كل ما تكمل به الحٌاة، وتتم به اللذات، من مفرحات الملوب، ل

وشهوات األبدان، من المآكل، والمشارب، والمناكح، وؼٌر ذلن، مما ال عٌن رأت، وال أذن 
 .(ٖ)سمعت، وال خطر على للب بشر"

واحد، ومنه لولهم: نهر الحٌوان أي نهر « الحٌاة»و« الحٌوان» لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٗ)"الحٌاة
 .(٘)عن ابن عمر، لوله: "}الدار اآلخرة{، ٌمول: الجنة" 
 .(ٙ)عن الضحان: "}إن الدار اآلخرة لهً الحٌوان{، لال: الحٌاة الدابمة" 
 .(2)عن ابن عباس:" }لهً الحٌوان{، ٌمول: بالٌة" 
 .(1)الدار اآلخرة لهً الحٌوان{، ال موت فٌها"عن مجاهد: "}وإن  
 .(5)حٌاة ال موت فٌها" ولال لتادة:" 
[، أي:" لو كان الناس ٌعلمون ذلن لما ٗٙلوله تعالى:}لَْو َكانُوا ٌَْعلَُموَن{ ]العنكبوت :  

 .(ٓٔ)آثروا دار الفناء على دار البماء"
ٌمول: لو كان هإالء المشركون ٌعلمون أن ذلن كذلن، لمصروا عن  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)تكذٌبهم باهلل، وإشراكهم ؼٌره فً عبادته، ولكنهم ال ٌعلمون ذلن"
 .(ٕٔ)أي : آلثروا ما ٌبمى على ما ٌفنى" لال ابن كثٌر:" 
لما آثروا الدنٌا على اآلخرة، ولو كانوا ٌعملون لما رؼبوا عن دار  لال السعدي:" 

لحٌوان، ورؼبوا فً دار اللهو واللعب، فدل ذلن على أن الذٌن ٌعلمون، ال بد أن ٌإثروا اآلخرة ا
 .(ٖٔ)على الدنٌا، لما ٌعلمونه من حالة الدارٌن"

 [:ٗٙ-ٔٙفوابد اآلٌات:]
 التعجب من تنالض المشركٌن الذٌن ٌإمنون بربوبٌة هللا وٌجحدون ألوهٌته. -ٔ
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والفمر ال ٌدالن على رضا الرب وال على سخطه، وإنما ٌدالن بٌان حمٌمة وهً أن الؽنى  -ٕ
 على علم هللا وحكمته وحسن تدبٌره.

بٌان حمارة الدنٌا وتفاهتها وعظمة اآلخرة وعلو لٌمتها. فلذا أحمك الناس وأشدهم سفاهة من  -ٖ
 ٌعمى عن اآلخرة وٌكفر بها وٌبصر الدنٌا وٌإمن بها.

 
 المرآن

اُهْم إِلَى اْلبَّرِ إَِذا ُهْم ٌُْشِرُكوَن )}فَِإَذا َرِكبُوا فًِ ا ا نَجَّ ٌَن فَلَمَّ َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ ( ْ٘ٙلفُْلِن َدَعُوا َّللاَّ
ٌْنَاُهْم َوِلٌَتََمتَّعُوا فََسْوَؾ ٌَْعلَُموَن )  [ٙٙ-٘ٙ({ ]العنكبوت : ِٙٙلٌَْكفُُروا بَِما آتَ

 التفسٌر: 
دوا هللا، وأخلصوا له فً الدعاء حال فإذا ركب الكفار السفن فً البحر، وخاف وا الؽرق، وحَّ

اهم إلى البر، وزالت عنهم الشدة، عادوا إلى شركهم، إنهم بهذا ٌتنالضون،  شدتهم، فلما نجَّ
دون هللا ساعة الشدة، وٌشركون به ساعة الرخاء. وِشْركهم بعد نعمتنا علٌهم بالنجاة من  ٌوّحِ

نا علٌهم فً أنفسهم وأموالهم، ولٌكملوا تمتعهم فً هذه الدنٌا، البحر; لٌكوَن عالبته الكفر بما أنعم
فسوؾ ٌعلمون فساد عملهم، وما أعدَّه هللا لهم من عذاب ألٌم ٌوم المٌامة. وفً ذلن تهدٌد ووعٌد 

 لهم.
ٌَن{ ]العنكبوت :   َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ [، أي:" ٘ٙلوله تعالى:}فَإَِذا َرِكبُوا فًِ اْلفُْلِن َدَعُوا َّللاَّ

دوا هللا، وأخلصوا له فً الدعاء حال  فإذا ركب الكفار السفن فً البحر، وخافوا الؽرق، وحَّ
 .(ٔ)شدتهم"
ٌمول: " فإذا ركب هإالء المشركون السفٌنة فً البحر، فخافوا الؽرق لال الطبري:  

وأذعنوا له والهبلن فٌه، أخلصوا هلل عند الشدة التً نزلت بهم التوحٌد، وأفردوا له الطاعة، 
 .(ٕ)بالعبودة، ولم ٌستؽٌثوا بآلهتهم وأندادهم، ولكن باهلل الذي خلمهم"

 .(ٖ)"لال الزجاج:" أي: لم ٌدعوا أن تنجٌهم أصنامهم وما ٌعبدونه مع هللا
معناه: هم على ما وصفوا به من الشرن والعناد فإذا ركبوا فً الفلن  لال الزمخشري:"

ٌن فً صورة من ٌخلص الدٌن هلل من المإمنٌن، حٌث ال دعوا هللا مخلصٌن له الدٌن كابن
 .(ٗ)ضرب من التهكم"«: مخلصٌن»ٌذكرون إال هللا وال ٌدعون معه إلها آخر. وفً تسمٌتهم 

اُهْم إِلَى اْلبَّرِ إَِذا ُهْم ٌُْشِرُكوَن{ ]العنكبوت :   ا نَجَّ اهم ٘ٙلوله تعالى:}فَلَمَّ [، أي:" فلما نجَّ
 .(٘)م الشدة، عادوا إلى شركهم"إلى البر، وزالت عنه

" ٌمول: فلما خلصهم مما كانوا فٌه وسلمهم، فصاروا إلى البر، إذا هم لال الطبري:  
 .(ٙ)ٌجعلون مع هللا شرٌكا فً عبادتهم، وٌدعون اآللهة واألوثان معه أربابا"

 .(2)"لال الزجاج:" أي: ٌعبدون مع هللا ؼٌره
 .(1)فلما نجاهم إلى البر وآمنوا عادوا إلى حال الشرن" لال الزمخشري:"

 .(ٔ)والخلك كلهم ٌمرون هلل أنه ربهم، ثم ٌشركون بعد ذلن" لال لتادة:" 
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إشارة إلى أن المانع من التوحٌد هو الحٌاة الدنٌا، وبٌان ذلن  لال الفخر الرازي اآلٌة:" 
ة الشاهدة بالتوحٌد ووحدوا وأخلصوا، هو أنهم إذا انمطع رجاإهم عن الدنٌا رجعوا إلى الفطر

 .(ٕ)فإذا أنجاهم وأرجؤهم عادوا إلى ما كانوا علٌه من حب الدنٌا وأشركوا"
ا منها ، فلما ركب   عن عكرمة بن أبً جهل : "أنه لما فتح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مكة ذهب فارًّ

أهلها : ٌا لوم ، أخلصوا لربكم فً البحر لٌذهب إلى الحبشة ، اضطربت بهم السفٌنة ، فمال 
الدعاء ، فإنه ال ٌنجً هاهنا إال هو. فمال عكرمة : وهللا إن كان ال ٌنجً فً البحر ؼٌره ، فإنه 
ًَّ عهد لبن خرجُت ألذهبن فؤلضعَّن ٌدي فً ٌد دمحم  ال ٌُنَّجً ؼٌره فً البر أٌضا ، اللهم لن عل

 .(ٖ)فؤلجدنه رإوفًا رحٌما ، وكان كذلن"
ٌْنَاُهْم َوِلٌَتََمتَّعُوا فََسْوَؾ ٌَْعلَُموَن{ ]العنكبوت : لوله   [، أي:" ٙٙتعالى:}ِلٌَْكفُُروا بَِما آتَ

وِشْركهم بعد نعمتنا علٌهم بالنجاة من البحر; لٌكوَن عالبته الكفر بما أنعمنا علٌهم فً أنفسهم 
وما أعدَّه هللا لهم من  وأموالهم، ولٌكملوا تمتعهم فً هذه الدنٌا، فسوؾ ٌعلمون فساد عملهم،

 .(ٗ)عذاب ألٌم ٌوم المٌامة"
عز  -ٌعنً: لببل ٌكفروا بما أعطٌناهم فً البحر من العافٌة حٌن سلمهم هللا لال مماتل:" 
من الببلء وأنجاهم من الٌم }ولٌتمتعوا{ إلى منتهى آجالهم، }فسوؾ ٌعلمون{ هذا  -وجل
 .(٘)وعٌد"
أمٌر على وجه التهدٌد، أي: فلٌكفروا بما أعطٌناهم من نعمة اإِلنجاء من  لال الصابونً:" 

 .(ٙ)البحر، ولٌتمتعوا فً هذه الحٌاة الدنٌا ببالً أعمارهم، فسوؾ ٌعلمون عالبة أمرهم"
ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا علٌهم، بالنجاة من البحر، لٌكون عالبته كفر  لال السعدي:" 

عمة باإلساءة، ولٌكملوا تمتعهم فً الدنٌا، الذي هو كتمتع األنعام، لٌس لهم ما آتٌناهم، وممابلة الن
همٌّ إال بطونهم وفروجهم، }فََسْوَؾ ٌَْعلَُموَن{ حٌن ٌنتملون من الدنٌا إلى اآلخرة، شدة األسؾ وألٌم 

 .(2)العموبة"
ٌسمٌها كثٌر من أهل العربٌة والتفسٌر وعلماء األصول:  «البلم»هذه  لال ابن كثٌر:" 
; ألنهم ال ٌمصدون ذلن ، وال شن أنها كذلن بالنسبة إلٌهم ، وأما بالنسبة إلى تمدٌر «الم العالبة»

 .(1)"«الم التعلٌل»هللا علٌهم ذلن وتمٌٌضه إٌاهم لذلن فهً: 
، وكذلن فً: «الم كى»فً: }لٌكفروا{ محتملة أن تكون :« البلم» لال الزمخشري:"

بالعود إلى  -}ولٌتمتعوا{، فٌمن لرأها بالكسر. والمعنى: أنهم ٌعودون إلى شركهم لٌكونوا
كافرٌن بنعمة النجاة، لاصدٌن التمتع بها والتلذذ ال ؼٌر، على خبلؾ ما هو عادة  -شركهم

نجابهم، وٌجعلوا نعمة المإمنٌن المخلصٌن على الحمٌمة: إذا أنجاهم هللا أن ٌشكروا نعمة هللا فً إ
 النجاة ذرٌعة إلى ازدٌاد الطاعة، ال إلى التمتع والتلذذ. 

ولراءة من لرأ: }ولٌتمتعوا{ بالسكون تشهد له. ونحوه لوله « الم األمر:»وأن تكون 
 [. ٓٗ}اْعَملُوا َما ِشبْتُْم إِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌر{ ]فصلت :  تعالى:
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فإن للت: كٌؾ جاز أن ٌؤمر هللا تعالى بالكفر وبؤن ٌعمل العصاة ما شاءوا، وهو ناه عن 
 ذلن ومتوعد علٌه؟ 

للت: هو مجاز عن الخذالن والتخلٌة، وأن ذلن األمر متسخط إلى ؼاٌة. ومثاله أن ترى 
 الرجل لد عزم على أمر، وعندن أن ذلن األمر خطؤ، وأنه ٌإدى إلى ضرر عظٌم، فتبالػ فً

علٌه وللت: أنت  (ٔ)نصحه واستنزاله عن رأٌه، فإذا لم تر منه إال اإلباء والتصمٌم، حردت
وشؤنن وافعل ما شبت، فبل ترٌد بهذا حمٌمة األمر. وكٌؾ واآلمر بالشًء مرٌد له، وأنت شدٌد 
 الكراهة متحسر، ولكنن كؤنن تمول له: فإذ لد أبٌت لبول النصٌحة، فؤنت أهل لٌمال لن: افعل ما

 .(ٕ)صحة رأى الناصح وفساد رأٌن" -إذا فعلت -شبت وتبعث علٌه، لٌتبٌن لن
 .(ٖ)عن الحسن: "}فسوؾ ٌعلمون{، لال: وعٌد" 
وما كان فً (ٗ)عن مجاهد، لوله: "}فسوؾ ٌعلمون{، ما كان فً الدنٌا فسوؾ]...[  

 .(٘)اآلخرة فسوؾ ٌبدوا لكم"
، لال الزجاج:"والكسر أجود على معنى: (ٙ)وتسكٌنهابكسر البلم « َوِلٌَتََمتَّعُوا» لرئ  

 .(2)"لكً ٌكفروا وكً ٌتمتعوا
 

 المرآن
ِ أََولَْم ٌََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا َحَرًما آِمنًا َوٌُتََخطَُّؾ النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم أَفَبِاْلبَاِطِل ٌُْإِمنُوَن َوبِنِعْ } َمِة َّللاَّ

 [4ٙ({ ]العنكبوت : 4ٌَْٙكفُُروَن )
 التفسٌر: 

لهم َحَرًما آمنًا ٌؤمن فٌه أهله على أنفسهم « مكة»أن هللا جعل « مكة»أو لم ٌشاهد كفار 
وأموالهم، والناُس ِمن حولهم خارج الحرم، ٌُتََخطَّفون ؼٌر آمنٌن؟ أفبالشرن ٌإمنون، وبنعمة هللا 

 التً خصَّهم بها ٌكفرون، فبل ٌعبدونه وحده دون سواه؟
ْم ٌََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا َحَرًما آِمنًا َوٌُتََخطَُّؾ النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم{ ]العنكبوت : أََولَ }لوله تعالى: 
لهم َحَرًما آمنًا ٌؤمن فٌه أهله على « مكة»أن هللا جعل « مكة»[، أي:" أو لم ٌشاهد كفار 2ٙ

 .(1)أنفسهم وأموالهم، والناُس ِمن حولهم خارج الحرم، ٌُتََخطَّفون ؼٌر آمنٌن؟"
ٌمول تعالى ذكره، مذكرا هإالء المشركٌن من لرٌش، المابلٌن: لوال أنزل  لال الطبري:" 

علٌه آٌة من ربه، نعمته علٌهم التً خصهم بها دون سابر الناس ؼٌرهم، مع كفرهم بنعمته 
وإشراكهم فً عبادته اآللهة واألنداد: أولم ٌر هإالء المشركون من لرٌش، ما خصصناهم به من 

علٌهم، دون سابر عبادنا، فٌشكرونا على ذلن، وٌنزجروا عن كفرهم بنا، وإشراكهم ما ال  نعمتنا
ٌنفعنا، وال ٌضرهم فً عبادتنا أنا جعلنا بلدهم حرما، حرمنا على الناس أن ٌدخلوه بؽارة أو 
حرب، آمنا ٌؤمن فٌه من سكنه، فؤوى إلٌه من السباء، والخوؾ، والحرام الذي ال ٌؤمنه ؼٌرهم 

 .(5)لناس،  وتسلب الناس من حولهم لتبل وسباء"من ا
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ٌمول تعالى ممتنا على لرٌش فٌما أحلهم من حرمه ، الذي جعله للناس  لال ابن كثٌر:" 
سواء العاكؾ فٌه والبادي ، ومن دخله كان آمنا ، فهم فً أمن عظٌم ، واألعراب حوله ٌنهب 

تَاِء بعضهم بعضا وٌمتل بعضهم بعضا ، كما لال تعالى : } إل ٌٍْش إٌِبلفِِهْم ِرْحلَةَ الّشِ ٌبلِؾ لَُر
ِذي أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوعٍ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍؾ { ]لرٌش : 

ٌِْت. الَّ ٌِْؾ. فَْلٌَْعبُُدوا َربَّ َهَذا اْلبَ  - َٔوالصَّ
ٗ"](ٔ). 

كانت العرب حول مكة ٌؽزو بعضهم بعضا، وٌتؽاورون، وٌتناهبون،  لال الزمخشري:"
وأهل مكة لارون آمنون فٌها، ال ٌؽزون وال ٌؽار علٌهم مع للتهم وكثرة العرب، فذكرهم هللا هذه 

 .(ٕ)النعمة الخاصة علٌهم"
 .(ٖ)}أنا جعلنا حرما آمنا{، لال: ٌعنً: مكة وهو لرٌش"عن ابن زٌد: " 
"}وٌتخطؾ الناس من حولهم{، ٌمول: ٌمتل بعضهم بعضا، وٌسبى عن الضحان:  

 .(ٗ)بعضهم بعض"
 .(٘)لد كان لهم فً ذلن آٌة، أن الناس ٌؽزون وٌتخطفون وهم آمنون" لال لتادة:" 
ِ ٌَْكفُُروَن{ ]العنكبوت : }لوله تعالى:  [، أي:" أفبالشرن 2ٙأَفَبِاْلبَاِطِل ٌُْإِمنُوَن َوبِنِْعَمِة َّللاَّ

ٌإمنون، وبنعمة هللا التً خصَّهم بها ٌكفرون، فبل ٌعبدونه وحده دون سواه؟"
(ٙ). 

ٌمول: أفبالشرن باهلل ٌمرون بؤلوهة األوثان بؤن ٌصدلوا، وبنعمة هللا التً  لال الطبري:" 
 .(2)خصهم بها من أن جعل بلدهم حرما آمنا ٌكفرون، ٌعنً بموله: }ٌكفرون{: ٌجحدون"

أي : أفكان شكرهم على هذه النعمة العظٌمة أن أشركوا به ، وعبدوا  لال ابن كثٌر:" 
ِ ُكْفًرا َوأََحلُّوا لَْوَمُهْم َداَر اْلبََواِر { ]إبراهٌم :  معه ؼٌره من األصنام واألنداد ، و} بَدَّلُوا نِْعَمةَ َّللاَّ

، وأال ٌشركوا به ،  [ ، وكفروا بنبً هللا وعبده ورسوله ، فكان البلبك بهم إخبلص العبادة هلل1ٕ
وتصدٌك الرسول وتعظٌمه وتولٌره ، فكذبوه ولاتلوه وأخرجوه من بٌن ظهرهم ; ولهذا سلبهم 
هللا ما كان أنعم به علٌهم ، ولتل من لتل منهم ببدر ، وصارت الدولة هلل ولرسوله وللمإمنٌن ، 

 .(1)ففتح هللا على رسوله مكة ، وأرؼم آنافهم وأذل رلابهم"
وبخهم بؤنهم ٌإمنون بالباطل الذي هم علٌه، ومثل هذه النعمة  الزمخشري:"لال 

 .(5)المكشوفة الظاهرة وؼٌرها من النعم التً ال ٌمدر علٌها إال هللا وحده مكفورة عندهم"
}وبنعمة هللا ٌكفرون{: أي ، عن لتادة، لوله: "}أفبالباطل ٌإمنون{، أي: بالشرن 
 .(ٓٔ)ٌجحدون"
 .(ٔٔ)لوله: "}بنعمة هللا{، ٌعنً: عافٌة هللا"عن ابن عباس،  
 .(ٔ)النعم: آالء هللا عز وجل" لال مجاهد:" 
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 المرآن

ٌَْس فًِ َجَهنََّم َمثًْوى ا َجاَءهُ أَلَ ِ َكِذبًا أَْو َكذََّب بِاْلَحّكِ لَمَّ ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ ِلْلَكافِِرٌَن  }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
 [4ٙ({ ]العنكبوت : 4ٙ)

 التفسٌر: 
ال أحد أشد ظلًما ممن كَذب على هللا، فنسب ما هو علٌه من الضبلل والباطل إلى هللا، أو كذَّب 
بالحك الذي بعث هللا به رسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص، إن فً النار لمسكنًا لمن كفر باهلل، وجحد توحٌده 

 وكذَّب رسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص.
 سبب النزول:
النضر وهو من بنً عبد الدار: إذا كان ٌوم المٌامة شفعت لً البلت  لال عكرمة:" 

ِ َكِذبًاوالعزى فؤنزل هللا:  ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ  .(ٕ)"{}َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
ا جَ   ِ َكِذبًا أَْو َكذََّب بِاْلَحّكِ لَمَّ ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ اَءهُ{ ]العنكبوت : لوله تعالى:}َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
[، أي:" ال أحد أشد ظلًما ممن كَذب على هللا، فنسب ما هو علٌه من الضبلل والباطل إلى 1ٙ

 .(ٖ)هللا، أو كذَّب بالحك الذي بعث هللا به رسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص"
ومن أظلم أٌها الناس ممن اختلك على هللا كذبا، فمالوا إذا فعلوا  لال الطبري: ٌمول:" 

فاحشة: وجدنا علٌها آباءنا، وهللا أمرنا بها، وهللا ال ٌؤمر بالفحشاء، أو كذب بما بعث هللا به 
 .(ٗ)رسوله دمحما ملسو هيلع هللا ىلص من توحٌده، والبراءة من اآللهة واألنداد لما جاءه هذا الحك من عند هللا"

أي : ال أحد أشد عموبة ممن كذب على هللا فمال : إن هللا أوحى إلٌه  لال ابن كثٌر:" 
شًء ، ولم ٌوح إلٌه شًء. ومن لال : سؤنزل مثل ما أنزل هللا. وهكذا ال أحد أشد عموبة ممن 

 .(٘)كذب بالحك لما جاءه ، فاألول مفتر ، والثانً مكذب "
افتراإهم على هللا كذبا: زعمهم أن هلل شرٌكا. وتكذٌبهم بما جاءهم من  لال الزمخشري:"

الحك: كفرهم بالرسول والكتاب. وفً لوله :}لما جاءه{ تسفٌه لهم، ٌعنى: لم ٌتلعثموا فً تكذٌبه 
ولت سمعوه، ولم ٌفعلوا كما ٌفعل المراجٌح العمول المثبتون فً األمور: ٌسمعون الخبر 

 .(ٙ)والفكر، وٌستؤنون إلى أن ٌصح لهم صدله أو كذبه" فٌستعملون فٌه الروٌة
ٌَْس فًِ َجَهنََّم َمثًْوى ِلْلَكافِِرٌَن{ ]العنكبوت :   [، أي:" إن فً النار 1ٙلوله تعالى:}أَلَ

 .(2)لمسكنًا لمن كفر باهلل، وجحد توحٌده وكذَّب رسوله محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص"
ار مثوى ومسكن لمن كفر باهلل، وجحد توحٌده وكذب ٌمول: ألٌس فً الن لال الطبري: " 

 .(1)رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا تمرٌر، ولٌس باستفهام"
 :(5)}ألٌس{ تمرٌر لثوابهم فً جهنم، كموله لال الزمخشري:"
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ٌَْر َمْن َرِكَب الَمَطاٌَا   أَلَْستُْم َخ
لال بعضهم: ولو كان استفهاما ما أعطاه الخلٌفة مابة من اإلبل. وحمٌمته: أن الهمزة 

 همزة اإلنكار دخلت على النفً، فرجع إلى معنى التمرٌر، فهما وجهان: 
أحدهما: أال ٌثوون فً جهنم، وأال ٌستوجبون الثواء فٌها، ولد افتروا مثل هذا الكذب 

 ب. على هللا، وكذبوا بالحك هذا التكذٌ
والثانً: ألم ٌصح عندهم أن فً جهنم مثوى للكافرٌن، حتى اجترءوا مثل هذه 

 .(ٔ)الجرأة؟"
عن حسان بن عطٌة لال: إن فً جهنم سبعون ألؾ لصر، فً كل لصر سبعون ألؾ  

دار فً كل دار سبعون ألؾ بٌت فً كل بٌت سبعون ألؾ ؼار، فً كل ؼار سبعون ألؾ ثعبان، 
 .(ٕ)ألؾ عمرب"فً لم كل ثعبان سبعون 

عن الحسٌن بن ٌحٌى الخشنً:" لٌس فً جهنم دار وال مؽار وال ؼل وال لٌد وال سلسلة  
علٌه مكتوب لال: فحدث أبا سلٌمان فبكى، ثم لال لً: فكٌؾ به لو لد جمع هذا  (ٖ)إال واسم] ...[

 .(ٗ)الؽار" كله علٌه فجعل المٌد فً رجله، والؽل فً ٌدٌه، والسلسلة فً، عنمه ثم أدخل وأدخل
 

 المرآن
َ لََمَع اْلُمْحِسنٌَِن )  [4ٙ({ ]العنكبوت : 4ٙ}َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌِنَا لَنَْهِدٌَنَُّهْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ َّللاَّ

 التفسٌر: 
والمإمنون الذٌن جاهدوا أعداء هللا، والنفس، والشٌطان، وصبروا على الفتن واألذى فً سبٌل 

الخٌر، وٌثبتهم على الصراط المستمٌم، وَمن هذه صفته فهو محسن إلى هللا، سٌهدٌهم هللا سبل 
نفسه وإلى ؼٌره. وإن هللا سبحانه وتعالى لمع َمن أحسن ِمن َخْلِمه بالنصرة والتؤٌٌد والحفظ 

 والهداٌة.
لذٌن جاهدوا وا [، أي:"5ٙلوله تعالى:}َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌِنَا لَنَْهِدٌَنَُّهْم ُسبُلَنَا{ ]العنكبوت :  

 .(٘)"النفس والشٌطان والهوى ولكفرة أعداء الدٌن ابتؽاء مرضاتنا لنهدٌنهم طرٌك السٌر إلٌنا
ٌمول تعالى ذكره: والذٌن لاتلوا هإالء المفترٌن على هللا كذبا من كفار  لال الطبري:" 

، لنوفمنهم لرٌش، المكذبٌن بالحك لما جاءهم فٌنا، مبتؽٌن بمتالهم علو كلمتنا، ونصرة دٌننا
 .(ٙ)إلصابة الطرٌك المستمٌمة، وذلن إصابة دٌن هللا الذي هو اإلسبلم الذي بعث هللا به دمحما ملسو هيلع هللا ىلص"

ٌعنً : الرسول ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، وأصحابه وأتباعه إلى ٌوم  لال ابن كثٌر:" 
الدٌن } لَنَْهِدٌَنَُّهْم ُسبُلَنَا{ ، أي : لنُبَصرنهم سبلنا ، أي : طرلنا فً الدنٌا واآلخرة"
(2). 

 .(ٔ)الذٌن جاهدوا المشركٌن لنصرة دٌننا، لنثبتنهم على ما لاتلوا علٌه" لال البؽوي:أي:" 
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الزجاج:" أعلم هللا أنه ٌزٌد المجاهدٌن هداٌة كما أنه ٌضل الفاسمٌن، وٌزٌد الكافرٌن لال 
كذا لال عز وجل: }َوالَِّذٌَن اْهتََدْوا َزاَدُهْم ُهًدى  –بكفرهم ضبللة، كذلن ٌزٌد المجاهدٌن هداٌة 

 .(ٕ)"ى على هداٌتهم[. فالمعنى: أنه آتاهم ثواب تمواهم وزادهم هد2َٔوآتَاُهْم تَْمَواُهْم{ ]دمحم : 
لال الزمخشري:" أطلك المجاهدة ولم ٌمٌدها بمفعول، لٌتناول كل ما ٌجب مجاهدته من 
النفس األمارة بالسوء والشٌطان وأعداء الدٌن فٌنا فً حمنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا لنهدٌنهم 

ْهتََدْوا َزاَدُهْم ُهًدى{ ]دمحم : سبلنا لنزٌدنهم هداٌة إلى سبل الخٌر وتوفٌما، كموله تعالى: }َوالَِّذٌَن ا
ٔ2"](ٖ). 

، }لنهدٌنهم سبلنا{، -عز وجل -لال مماتل:"}والذٌن جاهدوا فٌنا{، ٌعنً: عملوا بالخٌر هلل
 .(ٗ)ٌعنً: دٌننا "

}والذٌن جاهدوا فٌنا{ ٌعنً: عملوا لنا. }لنهدٌنهم سبلنا{ ٌعنً: سبل  لال ابن ابً زمنٌن:"
 .(٘)الهدى"

 معنى لوله: }والذٌن جاهدوا فٌنا{، أي: فً طاعتنا، وعبادتنا. لال ابن فورن:"
ومعنى: }لنهدٌنهم سبلنا{، أي: لنعرفنهم طرٌك دٌننا، وسبٌل المعرفة بنا، وسبٌل هللا دٌنه، وسبٌل 

 .(ٙ)هللا الطرٌك المإدي إلى عبادته، والمعرفة به"
أفضل »الحسن أنه لال: لال السمعانً:" لوله تعالى: }والذٌن جاهدوا فٌنا{، روي عن  

 «. الجهاد مخالفة الهوى
 هو: العمل بما علمه.  -هاهنا-« الجهاد»وٌمال: 

أال تؤتٌنا فتتعلم منا؟ فمال: إنً سمعت »وعن سفٌان الثوري أنه لال إلبراهٌم بن أدهم: 
 «. حدٌثٌن فإذا فرؼت منهما تعلمت الثالث
 .(2)«ور هللا للبهمن زهد فً الدنٌا ن»ثم روي بإسناد أن النبً لال:

وٌمال: المجاهدة: هو الصبر على الطاعات واجتناب المعاصً، وٌمال: لتال الكفار، 
 وٌمال: تحمٌك اإلخبلص فً األعمال، وهو حمٌمة لوله تعالى: }فٌنا{.

ولوله: }لنهدٌنهم سبلنا{: لنزٌدنهم هدى، وٌمال: لنرشدهم إلى الطرق المستمٌمة، والطرق 
 توصل إلى رضى هللا تعالى. المستمٌمة هً التً 

لال لً سفٌان بن عٌٌنة: إذا اختلؾ الناس فعلٌن بما لاله »وعن ابن المبارن أنه لال: 
 .(1)«"ألهل الجهاد والثؽور، فإن هللا تعالى لال:}والذٌن جاهدوا فٌنا لنهدٌنهم سبلنا{

جاهدوا فٌنا{، أصبػ: "سمعت عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم فً لول هللا: "}والذٌن لال  
 .(5)لٌل له: لاتلوا فٌنا؟ لال: نعم"

لٌس على األرض عبد أطاع ربه ودعا إلٌه ونهى عنه إال وإنه لد جاهد فً لال الربٌع:"  
 .(ٓٔ)هللا"
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فً لول هللا:"} َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌِنَا  -من أهل عكا  -عن عباس الهمدانً أبو أحمد  
َ لََمَع اْلُمْحِسنٌَِن { لال : الذٌن ٌعملون بما ٌعلمون ، ٌهدٌهم لما ال ٌعلمون. لَنَْهِدٌَنَُّهْم ُسبُلَنَا َوإِ  نَّ َّللاَّ

لال أحمد بن أبً الحواري : فحدثت به أبا سلٌمان الدارانً فؤعجبه ، ولال : لٌس ٌنبؽً ِلَمْن 
، وحمد هللا ألهم شٌبا من الخٌر أن ٌعمل به حتى ٌسمعه فً األثر ، فإذا سمعه فً األثر عمل به 

 .(ٔ)حٌن وافك ما فً نفسه"
َ لََمَع اْلُمْحِسنٌَِن{ ]العنكبوت :   [، أي:" وإن هللا سبحانه وتعالى 5ٙلوله تعالى:}َوإِنَّ َّللاَّ

 .(ٕ)"لمع َمن أحسن ِمن َخْلِمه بالنصرة والتؤٌٌد والحفظ والهداٌة
أهل الشرن، مصدلا  ٌمول: وإن هللا لمع من أحسن من خلمه، فجاهد فٌه لال الطبري:" 

 .(ٖ)رسوله فٌما جاء به من عند هللا بالعون له، والنصرة على من جاهد من أعدابه"
لال الزجاج:" تؤوٌله: إن هللا ناصرهم، ألن لوله: }والذٌن جاهدوا فٌنا{ هللا معهم. ٌدل 

 .(ٗ)"والمدرةعلى نصرهم، والنصرة تكون فً علوهم على عدوهم بالؽلبة بالحجة والؽلبة بالمهر 
 .(ٗ)"والمدرة

 .(٘)لال الزمخشري:أي:" لناصرهم ومعٌنهم"
بالعون والنصر والهداٌة. دل هذا، على أن أحرى الناس بموافمة  لال السعدي:أي:" 

الصواب أهل الجهاد، وعلى أن من أحسن فٌما أمر به أعانه هللا وٌسر له أسباب الهداٌة، وعلى 
أن من جد واجتهد فً طلب العلم الشرعً، فإنه ٌحصل له من الهداٌة والمعونة على تحصٌل 

ن اجتهاده، وتٌسر له أمر العلم، فإن طلب العلم الشرعً مطلوبه أمور إلهٌة، خارجة عن مدر
 .(ٙ)من الجهاد فً سبٌل هللا، بل هو أحد نَْوَعً الجهاد، الذي ال ٌموم به إال خواص الخلك"

 .(2)}المحسنٌن{ ٌعنً: المإمنٌن" لال ابن ابً زمنٌن:"
 .(1)اإلحسان: أداء الفرابض" لال ابن عباس:" 
: "إنما اإلحسان إن تحسن إلى من أساء إلٌن، لٌس اإلحسان أن عن الشعبً لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(5)"تحسن إلى من أحسن إلٌن
عن عمر بن الخطاب أنه لال: "بٌنا أنا، عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أتاه رجل فمال: ٌا رسول هللا،  

نه ٌران، وتحب للناس ما تحب ما اإلحسان لال: أن تعبد هللا كؤنن تراه فإن لم تكن تراه فإ
لنفسن. فإذا فعلت ذلن فؤنا.. لال: نعم. لال الرجل: صدلت الرجل، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص علً الرجل 

 .(ٓٔ)فعدنا علٌه فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: هللا أكبر، جبرٌل أتى ٌعلمكم دٌنكم"
 [:5ٙ-٘ٙفوابد اآلٌات:]

ٌكونوا مبلحدة ال ٌإمنون باهلل تعالى وتمرٌر أنهم كانوا موحدٌن  بٌان أن مشركً العرب لم -ٔ
 توحٌد الربوبٌة مشركٌن فً توحٌد األلوهٌة أي العبادة.

 إٌماظ ضمابر المشركٌن بتنبٌههم بنعم هللا تعالى علٌهم لعلهم ٌشكرون. -ٕ
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ى إلٌه وعرفه ال ظلم أعظم من ظلم من افترى على هللا الكذب، وكذّب بالحك لما جاءه وانته -ٖ
 فانصرؾ عنه مإثرا دنٌاه متبعا لهواه.

بشرى هللا لمن جاهد المشركٌن وجاهد نفسه والهوى والشٌاطٌن بالهداٌة إلى سبٌل الفوز  -ٗ
 والنجاة فً الحٌاة الدنٌا واآلخرة.

فضل اإلحسان وهو إخبلص العبادة هلل تعالى وأداإها متمنة مجّودة كما شرعها هللا تعالى،  -٘
ن هذا الفضل لئلحسان بكون هللا تعالى مع المحسنٌن بنصرهم وتؤٌٌدهم واإلنعام علٌهم وبٌا

 وإكرامهم فً جواره الكرٌم.
 «نكبوت(، والحمد هلل وحدهعآخر تفسٌر سورة )ال»
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «الروم»تفسٌر سورة 

سورة  فً ترتٌب المصحؾ، نزلت بعد« الثبلثون»هً السورة «: الروم»سورة 
. عدد آٌاتها: خمس وستون عند المكٌٌن، وستون عند البالٌن، وكلماتها: ثمانمابة (ٔ)«االنشماق»

 . (ٕ)وسبع، وحروفها: ثبلثة آالؾ وخمسمابة وثبلثون
وُم{ ]الروم : ٔ({، ]الروم : ٔواآلٌات المختلؾ فٌها أربع: }الم ) [، }فًِ ٕ[ }ُؼِلبَِت الرُّ

، على «نمر»[، فواصل آٌاتها: ٘٘[،}ٌُْمِسُم اْلُمْجِرُمون{ ]الروم : ٗبِْضعِ ِسنٌَِن { ]الروم : 
 . (ٗ)فى موضعٌن (ٖ)آٌتان: }لَِدٌٌر{« الراء»
 :أسماء السورة 
  :ًسورة الروم»اسمها التولٌف:» 

، وكتبت فً المصاحؾ وكتب التفسٌر، وسمٌت «سورة الروم»اشتهرت تسمٌتها باسم 
 . (٘)الروم سورة الروم لما فٌها من ذكر ؼلبة

سمٌت بها الشتمال لصتها على معجزة تفٌد للمإمنٌن فرحا عظٌما، بعد ترح  لال المهاٌمً:"
 .(ٙ)ٌسٌر. فتبطل شماتة أعدابهم. وتدل على أن عالبة األمر لهم. وهذا من أعظم مماصد المرآن"

وُم )( ُؼِلبَِت ٔ}الم ) :"«جمال المراء»وال ٌعرؾ لهذه السورة اسم ؼٌره، وورد فً  ({ ٕالرُّ
 . (2)[، وتسمى سورة الروم"ٕ - ٔ]الروم : 

 :مكٌة السورة ومدنٌتها 
 فً مكان نزول السورة لوالن:
 .(ٓٔ). وهو لول الجمهور(5)، وابن الزبٌر(1)أحدهما: أنها مكٌة جمٌعا. لاله ابن عباس

 .(ٔٔ)هً مكٌة كلها بإجماعهم" لال ابن الجوزي:"
 .(ٕٔ)مكٌة إجماعا"لال الفٌروزآبادي: " السورة  
 .(ٖٔ)هذه السورة مكٌة. وال خبلؾ أحفظه فً ذلن" لال ابن عطٌة:" 
 .(ٔ)سورة الروم مكٌة كلها من ؼٌر خبلؾ" لال المرطبً:" 
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ِ ِحٌَن تُْمُسوَن َوِحٌَن تُْصبُِحوَن{ ]الروم : الثانً:  أنها مكٌة إال آٌة واحدة، وهً لوله: }فَُسْبَحاَن َّللاَّ
، وابن (٘)، والبٌضاوي(ٗ)، والفخر الرازي(ٖ)، وبه لال الزمخشري(ٕ)حسن[. وهذا لول ال2ٔ
 .(2)، وأبو السعود(ٙ)جزي
ًّ على لول الحسن وهو خبلؾ مذهب الجمهور  لال شهاب الدٌن:"  االستثناء مبن

 .(1)والتفسٌر المرضً"
 العنكبوت»مع سورة « الروم»مناسبة سورة:» 

 النواحً اآلتٌة:تظهر مناسبة هذه السورة لما لبلها من 
إن السورة السابمة بدبت بالجهاد وختمت به، فافتتحت بؤن الناس لم ٌخلموا فى األرض  -ٔ

لٌناموا على مهاد الراحة، بل خلموا لٌجاهدوا حتى ٌبللوا ربهم، وأنهم ٌبللون شتى 
المصاعب من األهل واألمم التً ٌكونون فٌها، وهذه السورة لد بدبت بما ٌتضمن 

ودفع شماتة أعدابهم المشركٌن، وهم ٌجاهدون فى هللا ولوجهه فكؤن  نصرة المإمنٌن
 هذه متممة لما لبلها من هذه الجهة.

إن ما فى هذه السورة من الحجج على التوحٌد والنظر فى اآلفاق واألنفس مفصل لما  -ٕ
ُظُروا جاء منه مجمبل فى السورة السالفة، إذ لال فى السالفة: }لُْل ِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض فَانْ 

ٍء لَِدٌٌر{ ]العنكبوت :  ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش َ اآْلِخَرةَ إِنَّ َّللاَّ ُ ٌُْنِشُا النَّْشؤَة ٌَْؾ بََدأَ اْلَخْلَك ثُمَّ َّللاَّ َك
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ الَِّذٌَن ِمْن ٕٓ [، وهنا بٌن ذلن، فمال: }أََولَْم ٌَِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض فٌََْنُظُروا َك

ا َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم لَْبِلِهْم َكانُ  ةً َوأَثَاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها أَْكثََر ِممَّ وا أََشدَّ ِمْنُهْم لُوَّ
ُ ِلٌَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{ ]الروم :  ُ ٌَْبَدأُ  [، ولال:5بِاْلبٌَِّنَاِت فََما َكاَن َّللاَّ }َّللاَّ

ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]الروم :  اْلَخْلكَ   .(5)[ٔٔثُمَّ ٌُِعٌُدهُ ثُمَّ إِلَ
 أؼراض السورة ومماصدها 

الممصد الربٌس لهذه السورة هو الكشؾ عن االرتباطات الوثٌمة بٌن أحوال الناس، إن 
وأحداث الحٌاة، وماضً البشرٌة وحاضرها ومستمبلها، وسنن الكون ونوامٌس الوجود، 

وكل حادث، وكل حالة، وكل نشؤة، وكل عالبة، وكل نصر، وكل وبٌان أن كل حركة، 
ِ  هزٌمة...كلها مرتبطة برباط وثٌك، محكومة بمانون دلٌك، وأن مرد األمر فٌها كله هلل: }ّلِِلَّ

[، وهذه هً الحمٌمة األولى التً ٌإكدها المرآن كله، ٗاأْلَْمُر ِمْن لَْبُل َوِمْن بَْعد{ ]الروم : 
موجهة فً هذه العمٌدة، الحمٌمة التً تنشؤ عنها جمٌع التصورات بوصفها الحمٌمة ال

 .والمشاعر والمٌم والتمدٌرات، والتً بدونها ال ٌستمٌم تصور وال تمدٌر
وإلى جانب هذا الممصد الربٌس فمد تضمنت السورة جملة من المماصد، نذكرها على 

 :النحو التالً
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انتصار الفرس على الروم; وذلن أن لمع المشركٌن من أهل مكة، الذٌن كانوا ٌودون  -ٔ
الفرس كانوا ؼٌر موحدٌن; إذ كانت دٌانتهم المجوسٌة، فً حٌن كان الروم فً ذلن 
الولت أهل كتاب، وكان دٌنهم النصرانٌة، فوجد المشركون من أهل مكة فً الحادث 
 فرصة الستعبلء عمٌدة الشرن على عمٌدة التوحٌد، وفؤالً بانتصار ملة الكفر على ملة
اإلٌمان; ومن ثم نزلت اآلٌات األَُول من هذه السورة تبشر بؽلبة أهل الكتاب من الروم 
فً بضع سنٌن ؼلبة ٌفرح لها المإمنون، الذٌن ٌودون انتصار ملة اإلٌمان والتوحٌد 

 .على ملل الشرن والكفر
تجهٌل المشركٌن بؤنهم ال تؽوص أفهامهم فً االعتبار باألحداث، وال ٌتفكرون فً  -ٕ

باب نهوض األمم وانحدارها، وال ٌتعظون بهبلن األمم السالفة المماثلة لهم فً أس
 .اإلشران باهلل

النعً على المشركٌن إهمالهم النظر فً الحٌاة اآلخرة البالٌة، وأن علمهم محصور فً  -ٖ
 .الحٌاة الدنٌا الزابلة

والربط بٌن سنة  االستدالل على وحدانٌته سبحانه باآلٌات الكونٌة، والمخلولات الربانٌة، -ٗ
هللا فً نصر المإمنٌن بالدٌن الحك، والحك الكبٌر الذي لامت علٌه السماوات واألرض 

 .وما بٌنهما
بٌان عالمٌة دعوة اإلسبلم وارتباطها بؤوضاع العالم كله من حولها، واتساع مجالها،  -٘

فهً لٌست مرتبطة بهذه األرض وحدها، إنما هً مرتبطة كذلن بفطرة هذا الكون 
وامٌسه الكبرى، وفطرة النفس البشرٌة وأطوارها، وماضً هذه البشرٌة ومستمبلها، ون

 .ال على هذه األرض وحدها، ولكن أٌضاً فً عالم اآلخرة الوثٌك الصلة بها واالرتباط
الحث على التمسن بدٌن اإلسبلم; باعتباره الدٌن الموٌم، الذي ال ٌمبل سبحانه من عباده  -ٙ

ً ؼٌره; ألنه دٌن ف طر هللا الناس علٌه، ومن ابتؽى ؼٌره دٌناً، فمد حاول تبدٌل ما دٌنا
 .خلك هللا، وأنى له ذلن; إذ ال تبدٌل لخلك هللا

ضرب هللا سبحانه فً هذه السورة أمثاالً إلحٌاء مختلؾ األموات بعد زوال الحٌاة عنها،  -4
ضعؾ بعد وإلحٌاء األمم بعد ٌؤس الناس منها، وأمثاالً لحدوث الموة بعد الضعؾ، وال

الموة; كل ذلن لبٌان لدرته سبحانه، وأنه سبحانه هو المادر على شًء، ال ٌعجزه شًء 
 .فً األرض وال فً السماء

الكشؾ عما فً طبٌعة الناس من تملب ال ٌصلح أن تمام علٌه الحٌاة، ما لم ٌرتبطوا  -4
 بمعٌار ثابت ال ٌدور مع األهواء، وتصوٌر حالهم فً الرحمة والضر، وعند بسط

 .الرزق ولبضه، إضافة إلى بٌان وسابل إنفاق هذا الرزق وتنمٌته
الربط بٌن ظهور الفساد فً البر والبحر، وعمل الناس وكسبهم، وتوجههم إلى السٌر فً  -4

 .األرض، والنظر فً عوالب المشركٌن من لبل
 إثبات البعث ٌوم المٌامة، وأنه حك ال رٌب فٌه، وال ٌنكره إال جاحد بٌوم الدٌن، أو -ٓٔ

 .جاهل بهذا الدٌن
توجٌه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى الصبر على دعوته، وما ٌلماه من الناس فٌها، واالطمبنان إلى أن  -ٔٔ

وعد هللا حك ال بد أنه آٍت، فبل ٌملمه، وال ٌستخفه الذٌن ال ٌولنون. وهو توجٌه ؼٌر 
 .(ٔ)"مباشر لَحَملَة هذا الدٌن فً كل زمان ومكان

 :فضابل السورة 
  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:

من لرأ سورة الروم كان له من »عن أبً بن كعب لال: لال رسول هللا صلى هللا علٌه:  -
األجر، عشر حسنات بعدد كل ملن سبح هلل بٌن السماء واألرض وأدرن ما ضٌع فً 

 .(ٔ)«ٌومه ولٌلته
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لتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها با
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
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 المرآن
 [ٔ({ ]الروم : ٔ}الم )

 التفسٌر:
 )الم( سبك الكبلم على الحروؾ الممطَّعة فً أول سورة البمرة.

 [، وجوها:ٔ({ ]الروم : ٔالتفسٌر فً لوله تعالى: }الم )وذكر أهل 
. وروي عن سعٌد بن جبٌر والضحان (ٔ)-فً رواٌة-أنا هللا أعلم. لاله ابن عباسأحدها: معناه: 
 .(ٕ)نحو ذلن

 .(ٖ)الثانً: أنه: اسم من أسماء هللا األعظم. وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا
 .(ٗ)ؾ اسم هللا"ولال السدي:" أما }الم{: حرؾ من حرو 
 .(٘)ولال سالم بن عبد هللا:"}الم{، و}حم{، و}ن{ ونحوها، اسم هللا ممطعة" 
 .(ٙ)عن ابن عباس فً لوله: "}الم{، و}حم{، و}ن{، لال: اسم ممطع" 

. وروي عن لتادة وزٌد بن أنس نحو (2)الثالث: أنه اسم من أسماء المرآن. لاله ابن أبً نجٌح
 .(1)ذلن

 .(5)هً فواتح ٌفتتح هللا بها المرآن. لاله مجاهد«: الم»الرابع: أن 
 . (ٓٔ)الخامس: أنه لسم. لاله عكرمة

السادس: أن :" هذه األحرؾ الثبلثة من التسعة والعشرٌن حرفا وأزت فٌها األلسن كلها منها 
حرؾ إال وهو مفتاح اسم من أسمابه، ولٌس منها حرؾ إال وهو فً اآلٌة وببل به، ولٌس منها 

ؾ إال وهو فً مدة ألوام وآجالهم، ولال عٌسى بن مرٌم صلوات هللا علٌه وسلم وعجب. حر
فمال: وعجب أنهم ٌنطمون بؤسمابه وٌعٌشون فً رزله فكٌؾ ٌكفرون به، فاأللؾ مفتاح اسمه 
هللا، والبلم مفتاح اسمه لطٌؾ والمٌم مفتاح اسمه مجٌد فاأللؾ: إال هللا، والبلم: لطؾ هللا، 

، (ٔٔ)د هللا، فاأللؾ: ستة، والبلم: ثبلثون، والمٌم: أربعون". وهذا لول أبً العالٌةوالمٌم: مج
 .(ٕٔ)وروي عن الربٌع بن أنس نحو ذلن

 .(ٖٔ)هو المسم" -هاهنا–األصح أن معناه  لال السمعانً:" 
 

 المرآن
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وُم ) ِ اْْلَْمُر َٖسٌَْؽِلبُوَن )( فًِ أَْدنَى اْْلَْرِض َوُهْم ِمْن بَْعِد َؼلَبِِهْم ٕ}ُؼِلبَِت الرُّ ( فًِ بِْضعِ ِسنٌَِن ّلِِلَّ
ِحٌُم ِٗمْن لَْبُل َوِمْن بَْعُد َوٌَْوَمبٍِذ ٌَْفَرُح اْلُمْإِمنُوَن ) ِ ٌَْنُصُر َمْن ٌََشاُء َوُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ ( بِنَْصِر َّللاَّ

 [٘-ٔ({ ]الروم : ٘)
 التفسٌر: 

، وسوؾ ٌَْؽِلب الروُم الفرَس فً مدة « فارس»إلى « مالشا»َؼلَبت فارُس الروَم فً أدنى أرض 
من الزمن، ال تزٌد على عشر سنوات وال تنمص عن ثبلث. هلل سبحانه وتعالى األمر كله لبل 
انتصار الروم وبعده، وٌوم ٌنتصر الروم على الفرس ٌفرح المإمنون بنصر هللا للروم على 

خذل من ٌشاء، وهو العزٌز الذي ال ٌؽالَب، الفرس. وهللا سبحانه وتعالى ٌنصر من ٌشاء، وٌ
 الرحٌم بمن شاء من خلمه.
 [:٘-ٔسبب نزول اآلٌات:]

عن عكِرمة: "أن الروم وفارس التتلوا فً أدنى األرض، لالوا: وأدنى األرض ٌومبذ  
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه وهم بمكة، فشكَّ ذلن علٌهم،  أَْذرعات، بها التمَوا، فُهِزمت الروم، فبلػ ذلن النب

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص ٌكره أن ٌظهر األمٌُّون من المجوس على أهل ا لكتاب من الروم، ففرح الكفار وكان النب
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص، فمالوا: إنكم أهل الكتاب، والنصارى أهل كتاب، ونحن  بمكة وشمتوا، فلموا أصحاب النب
ٌُّون، ولد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب، وإنكم إن لاتلتمونا  أّمِ

وُم فًِ أَْدنَى األْرِض َوُهْم ِمْن بَْعِد َؼلَبِِهْم َسٌَْؽِلبُوَن فًِ لنظهرّن علٌكم، فؤنزل هللا: }الم ُؼِلبَِت ا لرُّ
ِ ... { اآلٌات،  ِ األْمُر ِمْن لَْبُل َوِمْن بَْعُد َوٌَْوَمبٍِذ ٌَْفَرُح اْلُمْإِمنُوَن بِنَْصِر َّللاَّ فخرج أبو بِْضعِ ِسنٌَِن ّلِِلَّ

خوانكم على إخواننا؟ فبل تفرحوا، وال ٌمّرّن هللا بكر الصّدٌك إلى الكفَّار، فمال: أفرحتم بظهور إ
ًّ بن خلؾ، فمال:  أعٌنكم، فوهللا لٌظهرّن الروم على فارس، أخبرنا بذلن نبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص، فمام إلٌه أُب
كذبت ٌا أبا فضٌل، فمال له أبو بكر رضً هللا عنه: أنت أكذب ٌا عدّو هللا، فمال: أناحبن عشر 

شر لبلبص منن، فإن ظهرت الروم على فارس ؼرمُت، وإن ظهرت فارس لبلبص منً، وع
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص فؤخبره، فمال: "َما َهكذَا  على الروم ؼرمَت إلى ثبلث سنٌن، ثم جاء أبو بكر إلى النب

األَجِل". فخرج أبو  َذَكْرُت، إنَّما البِْضُع ما بٌَن الثَّبلِث إلى التِّْسعِ، فََزاٌِْدهُ فًِ الَخَطِر، وماّده فًِ
بكر فلمً أُبًٌَّا، فمال: لعلن ندمت، فمال: ال فمال: أزاٌدن فً الخطر، وأماّدن فً األجل، فاجعلها 

 .(ٔ)مبة للوص لمبة للوص إلى تسع سنٌن، لال: لد فعلت"
ٌحٌى بن ٌعمر:"أن لٌصر بعث رجبل ٌُدعى لطمة بجٌش من الروم، وبعث كسرى عن  

شهربراز، فالتمٌا بؤذرعات وبصرى، وهً أدنى الشام إلٌكم، فلمٌت فارس الروم، فؽلبتهم 
وُم فًِ أَْدنَى  فارس، ففرح بذلن كفار لرٌش، وكرهه المسلمون، فؤنزل هللا: }الم ُؼِلبَِت الرُّ

مثل حدٌث عكِرمة، وزاد: فلم ٌزل شهربراز ٌطإهم، وٌخرب مدابنهم حتى  األْرِض ...{ ثم ذكر
بلػ الخلٌج، ثم مات كسرى، فبلؽهم موته، فانهزم شهربراز وأصحابه، وأوعبت علٌهم الروم عند 
ذلن، فؤتبعوهم ٌمتلونهم لال: ولال عكِرمة فً حدٌثه: لما ظهرت فارس على الروم جلس فرخان 

د رأٌت كؤنً جالس على سرٌر كسرى، فبلؽت كسرى، فكتب إلى ٌشرب، فمال ألصحابه: لم
ًّ برأس فرخان. فكتب إلٌه: أٌها الملن، إنن لن تجد مثل  شهربُراز: إذا أتان كتابً فابعث إل
فرخان، إن له نكاٌة وضربا فً العدّو، فبل تفعل. فكتب إلٌه: إن فً رجال فارس خلفا منه، 

ًّ برأسه، فراجعه، فؽضب كس ل إل رى، فلم ٌجبه، وبعث برٌدا إلى أهل فارس، إنً لد فعّجِ
نزعت عنكم شهربراز، واستعملت علٌكم فرخان، ثم دفع إلى البرٌد صحٌفة صؽٌرة: إذا ولً 
فرخان الُملن، وانماد له أخوه، فؤعطه هذه; فلما لرأ شهربراز الكتاب لال: سمعا وطاعة، ونزل 

: ابتونً بشهربراز، فمّدمه لٌضرب عنمه، عن سرٌره وجلس فرخان، ودفع الصحٌفة إلٌه، لال
لال: ال تعجل حتى أكتب وصٌتً، لال: نعم، فدعا بالسَّفط، فؤعطاه ثبلث صحابؾ، ولال: كل 
هذا راجعت فٌن كسرى، وأنت أردت أن تمتلنً بكتاب واحد، فردَّ الملن، وكتب شهربراز إلى 

تبلؽها الصحؾ، فالمنً، وال تلمنً إال لٌصر ملن الروم: إن لً إلٌن حاجة ال ٌحملها البرٌد، وال 
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فً خمسٌن رومٌا، فإنً ألمان فً خمسٌن فارسٌا، فؤلبل لٌصر فً خمس مبة ألؾ رومً، 
وجعل ٌضع العٌون بٌن ٌدٌه فً الطرٌك، وخاؾ أن ٌكون لد مكر به، حتى أتته عٌونه أن لٌس 

مع كل واحد منهما  معه إال خمسون رجبل ثم بسط لهما والتمٌا فً لبة دٌباج ضربت لهما،
سكٌن، فدعٌا ترجمانا بٌنهما، فمال شهربراز: إن الذٌن خّربوا مدابنن أنا وأخً بكٌدنا وشجاعتنا، 
وإن كسرى حسدنا، فؤراد أن ألتل أخً، فؤبٌت، ثم أمر أخً أن ٌمتلنً، فمد خلعناه جمٌعا، فنحن 

ّر بٌن اثنٌن، فإذا جاوز اثنٌن نماتله معن. فمال: لد أصبتما، ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن الس
فشا. لال: أجل، فمتبل الترجمان جمٌعا بسكٌنٌهما، فؤهلن هللا كسرى، وجاء الخبر إلى رسول هللا 

 .(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم الُحَدٌبٌة، ففرح ومن معه"
عن أبً سعٌد، لال: " لما كان ٌوم بدر، ظهرت الروم على فارس، فؤعجب ذلن 

وُم )ٔأهل كتاب، فؤنزل هللا: }الم )المإمنٌن; ألنهم  ({ ]الروم : ٖ( فًِ أَْدنَى اأْلَْرِض)ٕ( ُؼِلبَِت الرُّ
( بِنَْصِر ٗ[، لال: كانوا لد ؼلبوا لبل ذلن، ثم لرأ حتى بلػ: }َوٌَْوَمبٍِذ ٌَْفَرُح اْلُمْإِمنُوَن )ٖ - ٔ
(ِ  .(ٕ) ["٘ - ٗ({ ]الروم : َّ٘للاَّ

انت فً فارس امرأة ال تلد إال الملون واألبطال لال المفسرون: ك لال الثعلبً:" 
بسم ميحرلا نمحرلا هللا!، فدعاها كسرى فمال: إنً أرٌد أن أبعث إلى الروم جٌشا وأستعمل علٌهم 
رجبل من بنٌن فؤشٌري علً أٌهم أستعمل؟ فمالت: هذا فبلن، أروغ من ثعلب، وأحذر من 

هو أحلم من كذا، فاستعمل أٌهم شبت.  (٘)راز، وهذا شهرٌ(ٗ)، وهذا فرخان أنفذ من سنان(ٖ)صمر
لال: فإنً استعملت الحلٌم، فاستعمل شهرٌراز، فسار إلى الروم بؤهل فارس وظهر علٌهم فمتلهم 

وبعث كسرى شهرٌراذ  (ٙ)وخرب مدابنهم ولطع زٌتونهم، وكان لٌصر بعث رجبل ٌدعى ٌحنس
العجم فؽلبت فارس الروم، فبلػ فالتمٌا بؤذرعات وبصرى وهً أدنى الشام إلى أرض العرب و

ذلن النبً صلى هللا علٌه وأصحابه بمكة فشك علٌهم، وكان النبً صلى هللا علٌه ٌكره أن ٌظهر 
األمٌون من المجوس على أهل الكتاب من الروم، وفرح كفار مكة وشمتوا ولموا أصحاب النبً 

ونحن أمٌون ولد ظهر إخواننا من أهل فارس ملسو هيلع هللا ىلص فمالوا: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب 
 على إخوانكم من أهل الروم. فإنكم إن لاتلتمونا لنظهرن علٌكم. 

وُم )ٔفؤنزل هللا عز وجل: }الم )  [... إلى آخر اآلٌات.ٕ - ٔ({ ]الروم : ٕ( ُؼِلبَِت الرُّ
نا فبل فخرج الصدٌك رضً هللا عنه إلى الكفار فمال: فرحتم بظهور إخوانكم على إخوان

تفرحوا وال ٌمرن هللا أعٌنكم، فوهللا لٌظهرن الروم على فارس، أخبرنا بذلن نبٌنا، فمام إلٌه أبً 
بن خلؾ الجمحً فمال: كذبت ٌا أبا فضٌل، فمال له أبو بكر: أنت أكذب ٌا عدو هللا، فمال: اجعل 

بص منن، فإن بٌننا أجبل أناحبن علٌه، والمناحبة: المراهنة على عشر لبلبص منً وعشر لبل
ظهرت الروم على فارس ؼرمت، وإن ظهرت فارس ؼرمت، ففعل ذلن وجعلوا األجل ثبلث 

 سنٌن.
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فجاء أبو بكر إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأخبره وذلن لبل تحرٌم الممار، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ما هكذا 
الخطر وماده فً األجل، فخرج أبو بكر ذكرت، إنما البضع ما بٌن ثبلث إلى التسع فزاٌده فً 

فلمً أبٌا فمال: لعلن ندمت لال: ال، لال: فتعال أزاٌدن فً الخطر وأمادن فً األجل فاجعلها 
مابة للوص ومابة للوص إلى تسع سنٌن، لال: لد فعلت فلما خشً أبً بن خلؾ أن ٌخرج أبو 

م لً كفٌبل، فكفل له ابنه عبد هللا بكر من مكة أتاه فلزمه فمال: إنً أخاؾ أن تخرج من مكة فؤل
 بن أبً بكر.

فلما أراد أبً بن خلؾ أن ٌخرج إلى أحد أتاه عبد هللا بن أبً بكر فلزمه لال: وهللا ال 
أدعن حتى تعطٌنً كفٌبل فؤعطاه كفٌبل ثم خرج إلى أحد، ثم رجع أبً بن خلؾ فمات بمكة من 

ارزه. وظهرت الروم على فارس ٌوم جراحته التً جرحه رسول هللا صلى هللا علٌه حٌن ب
 الحدٌبٌة وذلن عند رأس سبع سنٌن من مناحبتهم.
 .(ٔ)لال الثعلبً: هذا لول أكثر المفسرٌن"

نزلت هذه اآلٌات حٌن ؼلب سابور ملن الفرس على ببلد الشام وما  لال ابن كثٌر:"
واالها من ببلد الجزٌرة وألاصً ببلد الروم ، واضطر هرلل َملن الروم حتى ألجؤه إلى 

 .(ٕ)المسطنطٌنٌة ، وحاصره فٌها مدة طوٌلة ، ثم عادت الدولة لهرلل"
وُم )  [، أي:" َؼلَبت فارُس ٖ-ِٕض{ ]الروم : ( فًِ أَْدنَى اأْلَرْ ٕلوله تعالى:}ُؼِلبَِت الرُّ

 .(ٖ)«"فارس»إلى « الشام»الروَم فً أدنى أرض 
  .(ٗ)ؼلبتهم فارس، ثم ؼلبت الروم" لال ابن عباس:" 

 .(٘)"فًِ أَْدنَى األْرِض{، ٌمول: فً طرؾ الشامعن ابن عباس، لوله:"}
 .(ٙ)ؼلبتهم فارس على أدنى الشام" لال لتادة:" 
 .(2)أدنى األرض: الشؤم" لال ابن زٌد:" 
 .(1)"لٌل فً أطراؾ الشام، وتؤوٌله: أدنى األرض من أرض العرب" لال الزجاج: 
 .(5)لال عبد هللا خمس لد مضٌن: "الدخان، واللزام، والبطشة، والممر، والروم" 
وم{، بضم الؽٌن، بمعنى: أن فارس ؼلبت الرومولراءة العامة :}  ُؼِلبَِت الرُّ

(ٔٓ). 
ومُ :»سلٌط، لال: "سمعت ابن عمر ٌمرأ وروي عن  ، فمٌل له: ٌا أبا عبد «َؼلَبَِت الرُّ

 .(ٔٔ)الرحمن، على أي شًء ؼلبوا؟ لال: على رٌؾ الشام"
ومُ »لال الفراء:" المراء مجتمعون على}ُؼِلبَِت{، إال ابن عمر فإنه لرأها:  ، «َؼلَبَِت الرُّ

 .(ٕٔ)والتفسٌر ٌرد لول ابن عمر" فمٌل له: عبلم ؼلبوا؟ فمال: على أدنى رٌؾ الشؤم.
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[، أي:" ٗ-ٖ( فًِ بِْضعِ ِسنٌَِن{ ]الروم : ٖلوله تعالى:}َوُهْم ِمْن بَْعِد َؼلَبِِهْم َسٌَْؽِلبُوَن ) 
وسوؾ ٌَْؽِلب الروُم الفرَس فً مدة من الزمن، ال تزٌد على عشر سنوات وال تنمص عن 

 .(ٔ)ثبلث"
بة فارس إٌاهم }َسٌَْؽِلبُوَن{ فارس }فًِ بِْضعِ ٌمول: والروم من بعد ؼل لال الطبري:" 
 .(ٕ)ِسنٌِن{"
" هذه من اآلٌات التً تدل على أن المرآن من عند هللا، ألنه أنبؤ بما  لال الزجاج: 

وكان المشركون سروا بؤن ؼلبت فارس الروم،  -عز وجل  -سٌكون، وهذا ال ٌعلمه إال هللا 
وذلن ألنهم لالوا: إنكم أٌها المسلمون تزعمون بؤنكم تنصرون بؤنكم أهل كتاب، فمد ؼلبت فارس 

عز وجل  -كتاب، والروم أهل كتاب، فكذلن سنؽلبكم نحن. فؤعلم هللا  الروم. وفارس لٌست أهل
أن الروم سٌؽلبون فً بضع سنٌن، وسٌسرالمسلمون بذلن فراهن المسلمون المشركٌن  -

 وباٌعوهم على صحة هذا الخبر.
ما بٌن الثبلث إلى التسع، فلما مضى بعض البضع طالب المشركون « البضع»و

اكم، ألنه لد مضت بضع سنٌن ولم تؽلب الروم فارس، واحتج علٌهم المسلمٌن ولالوا لد ؼلبن
المسلمون بؤن البضع لم ٌكمل، وزادوهم وأخروهم إلى تمام البضع، فؽلبت الروم فارس ولمر 

 .(ٖ)المسلمون وذلن لبل أن ٌحرم الممار وفرح المسلمون وخزي الكافرون"
عمرو، لال: "للت له: ما  عبد الرحمن بن الحارث، عن أبٌه، عن عبد هللا بن عن 

 .(ٗ)البضع؟ لال: زعم أهل الكتاب أنه تسع أو سبع"
 .(٘)البضع: ما بٌن ثبلث سنٌن وخمس سنٌن" لال أبو عبٌدة:" 
فؤظهر هللا الروم على فارس عند رأس البِْضع سنٌَن من لمارهم األّول،  لال لتادة:" 

وكان ذلن مرجعه من الحدٌبٌة، ففرح المسلمون بصلحهم الذي كان، وبظهور أهل الكتاب على 
 .(ٙ)المجوس، وكان ذلن مما شّدد هللا به اإلسبلم"

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص أخبر الناس بمكة أ لال الشعبً:"  ن الروم ستؽلب، لال: فنزل المرآن بذلن، كان النب
 .(2)لال: وكان المسلمون ٌحبون ظهور الروم على فارس; ألنهم أهل الكتاب"

كانت فارس ظاهرة على الروم، وكان المشركون ٌحبون أن تظهر فارس  لال عبدهللا:" 
ألرب على الروم، وكان المسلمون ٌحبون أن تظهر الروم على فارس; ألنهم أهل كتاب، وهم 

 .(1)إلى دٌنهم"
على أرض الجزٌرة، وهً أدنى أرض « الروم»ؼلبت « فارس»كانت  لال ابن لتٌبة:" 

الروم من سلطان فارس، فسّر بذلن مشركو لرٌش، وكان المسلمون ٌحبّون أن تظهر الروم على 
أهل فارس، ألن الروم أهل كتاب، وأهل فارس مجوس، فساءهم أن ؼلبوهم على شًء من 

فؤنزل هللا تعالى: }َوُهْم ِمْن بَْعِد َؼلَبِِهْم{، أي: والروم من بعد أن ؼلبوا َسٌَْؽِلبُوَن أهل ببلدهم، 
فارس. وؼلبهم ٌكون للؽالبٌن والمؽلوبٌن جمٌعا، كما تمول: والشهداء من بعد لتلهم سٌرزلون، 
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. فؽلبت الروم أهل أي: من بعد أن لتلوا }فًِ بِْضعِ ِسنٌَِن{، والبضع: ما فوق الثبلث ودون العشر
 .(ٔ)فارس وأخرجوهم من ببلدهم ٌوم الحدٌبٌة"

وأما الروم فهم من سبللة العٌص بن إسحاق بن إبراهٌم ، وهم أبناء عم  لال ابن كثٌر:"
بنً إسرابٌل ، وٌمال لهم : بنو األصفر. وكانوا على دٌن الٌونان ، والٌونان من سبللة ٌافث بن 

وكانوا ٌعبدون الكواكب السٌارة السبعة ، وٌمال لها : المتحٌرة ، نوح ، أبناء عم الترن. 
وٌصلون إلى المطب الشمالً ، وهم الذٌن أسسوا دمشك ، وبنوا معبدها ، وفٌه محارٌب إلى 
جهة الشمال ، فكان الروم على دٌنهم إلى مبعث المسٌح بنحو من ثبلثمابة سنة ، وكان من ملن 

ه : لٌصر. فكان أول من دخل فً دٌن النصارى من الملون الشام مع الجزٌرة منهم ٌمال ل
لسطنطٌن بن لسطس ، وأمه مرٌم الهٌبلنٌة الشدلانٌة من أرض حران ، كانت لد تنصرت لبله ، 

واجتمعت به النصارى ،  -ٌمال : تَِمٌَّة  -فدعته إلى دٌنها ، وكان لبل ذلن فٌلسوفا ، فتابعها 
أرٌوس ، واختلفوا اختبلفا كثًٌرا منتشرا متشتتا ال ٌنضبط ،  وتناظروا فً زمانه مع عبد هللا بن

إال أنه اتفك من جماعتهم ثبلثمابة وثمانٌة عشر أسمفًا ، فوضعوا لمسطنطٌن العمٌدة ، وهً التً 
ٌعنون كتب األحكام  -ٌسمونها األمانة الكبٌرة ، وإنما هً الخٌانة الحمٌرة ، ووضعوا له الموانٌن 

ؼٌر ذلن مما ٌحتاجون إلٌه ، وَؼٌَّروا دٌن المسٌح ، علٌه السبلم ، وزادوا من تحلٌل وتحرٌم و
فٌه ونمصوا منه. وفصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت باألحد ، وعبدوا الصلٌب وأحلوا 
الخنزٌر. واتخذوا أعٌاًدا أحدثوها كعٌد الصلٌب والمداس والؽطاس ، وؼٌر ذلن من البواعٌث 

له الباب وهو كبٌرهم ، ثم البتاركة ، ثم المطارنة ، ثم األسالفة والمسالسة ، والشعانٌن ، وجعلوا 
ثم الشمامسة. وابتدعوا الرهبانٌة. وبنى لهم الملن الكنابس والمعابد ، وأسس المدٌنة المنسوبة 
إلٌه وهً المسطنطٌنٌة ، ٌمال : إنه بنى فً أٌامه اثنً عشر ألؾ كنٌسة ، وبنى بٌت لحم بثبلثة 

 ب ، وبنت أمه الممامة ، وهإالء هم الملكٌة ، ٌعنون الذٌن هم على دٌن الملن.محارٌ
ثم حدثت بعدهم الٌعموبٌة أتباع ٌعموب اإلسكاؾ ، ثم النسطورٌة أصحاب نسطورا ، 

إنهم افترلوا على اثنتٌن وسبعٌن »وهم فرق وطوابؾ كثٌرة ، كما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
 . (ٕ)«فرلة

رض أنهم استمروا على النصرانٌة ، كلما هلن لٌصر خلفه آخر بعده ، حتى كان والؽ
آخرهم هرلل. وكان من عمبلء الرجال ، ومن أحزم الملون وأدهاهم ، وأبعدهم ؼورا وألصاهم 
رأٌا ، فتَملََّن علٌهم فً رٌاَسة عظٌمة وأبهة كبٌرة ، فناوأه كسرى ملن الفرس ، وَملَن الببلد 

ان والّري ، وجمٌع ببلد العجم ، وهو سابور ذو األكتاؾ. وكانت مملكته أوسع كالعراق وخراس
من مملكة لٌصر ، وله رٌاسة العجم وحمالة الفرس ، وكانوا مجوسا ٌعبدون النار. فتمدم عن 
عكرمة أنه بعث إلٌه نوابه وجٌشه فماتلوه ، والمشهور أن كسرى ؼزاه بنفسه فً ببلده فمهره 

ى لم ٌبك معه سوى مدٌنة لسطنطٌنٌة. فحاصره بها مدة طوٌلة حتى ضالت وَكَسره ولصره ، حت
علٌه ، وكانت النصارى تعظمه تعظٌما زابدا ، ولم ٌمدر كسرى على فتح البلد ، وال أمكنه ذلن 
لحصانتها ; ألن نصفها من ناحٌة البر ونصفها اآلخر من ناحٌة البحر ، فكانت تؤتٌهم المٌرة 

ما طال األمر دبر لٌصر مكٌدة ، ورأى فً نفسه خدٌعة ، فطلب من كسرى والَمَدد من هنالن. فل
أن ٌملع عن ببلده على مال ٌصالحه علٌه ، وٌشترط علٌه ما شاء. فؤجابه إلى ذلن ، وطلب منه 
أمواال عظٌمة ال ٌمدر علٌها أحد من ملون الدنٌا، من ذهب وجواهر وألمشة وجوار وخدام 

وأوهمه أن عنده جمٌع ما طلب ، واستمل عمله لما طلب منه  وأصناؾ كثٌرة. فطاوعه لٌصر ،
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ما طلب ، ولو اجتمع هو وإٌاه لعجزت لدرتهما عن جمع ُعْشره ، وسؤل كسرى أن ٌُمّكنه من 
الخروج إلى ببلد الشام وألالٌم مملكته ، لٌسعى فً تحصٌل ذلن من ذخابره وحواصله ودفابنه ، 

خروج من مدٌنة لسطنطٌنٌة ، جمع أهل ملته ولال : فؤطلك سراحه ، فلما عزم لٌصر على ال
إنً خارج فً أمر لد أبرمته ، فً جند لد عٌنته من جٌشً ، فإن رجعت إلٌكم لبل الحول فؤنا 
ملككم ، وإن لم أرجع إلٌكم لبلها فؤنتم بالخٌار ، إن شبتم استمررتم على بٌعتً ، وإن شبتم ولٌتم 

دمت حٌا ، ولو ؼبت عشرة أعوام. فلما خرج من علٌكم ؼٌري. فؤجابوه بؤنن ملكنا ما 
المسطنطٌنٌة خرج جرٌدة فً جٌش متوسط ، هذا وكسرى ُمَخٌّم على المسطنطٌنٌة ٌنتظره 
لٌرجع ، فركب لٌصر من فوره وسار مسرعا حتى انتهى إلى ببلد فارس ، فعاث فً ببلدهم 

حتى انتهى إلى المدابن ، وهً  لتبل لرجالها ومن بها من المماتلة ، أوال فؤوال ولم ٌزل ٌمتل
كرسً مملكة كسرى ، فمتل من بها ، وأخذ جمٌع حواصله وأمواله ، وأسر نساءه وحرٌمه ، 
وحلك رأس ولده ، وَرّكبه على حمار وبعث معه من األساورة من لومه فً ؼاٌة الهوان والذلة 

من الؽم ما ال ٌحصٌه  ، وكتب إلى كسرى ٌمول : هذا ما طلبت فُخذه. فلما بلػ ذلن كسرى أخذه
إال هللا عز وجل ، واشتد حنمه على البلد ، فاشتد فً حصارها بكل ممكن فلم ٌمدر على ذلن. 
فلما عجز ركب لٌؤخذ علٌه الطرٌك من مخاضة جٌحون ، التً ال سبٌل لمٌصر إلى المسطنطٌنٌة 

أنه أرصد جنده إال منها ، فلما علم لٌصر بذلن احتال بحٌلة عظٌمة لم ٌسبك إلٌها ، وهو 
وحواصله التً معه عند فم المخاضة ، وركب فً بعض الجٌش ، وأمر بؤحمال من التبن والبعر 
والروث فحملت معه ، وسار إلى لرٌب من ٌوم فً الماء مصعدا ، ثم أمر بإلماء تلن األحمال 
م فً النهر ، فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم لد خاضوا من هنالن ، فركبوا فً طلبه
فشؽرت المخاضة عن الفرس ، ولدم لٌصر فؤمرهم بالنهوض فً الخوض ، فخاضوا وأسرعوا 
السٌر ففاتوا كسرى وجنوده ، ودخلوا المسطنطٌنٌة. وكان ذلن ٌوما مشهوًدا عند النصارى ، 
وبمً كسرى وجٌوشه حابرٌن ال ٌدرون ماذا ٌصنعون. لم ٌحصلوا على ببلد لٌصر ، وببلُدهم 

روم وأخذوا حواصلهم ، وسبوا ذرارٌهم ونساءهم. فكان هذا من َؼلب الروم فارَس لد َخّربتها ال
 ، وكان ذلن بعد تسع سنٌن من ؼلب الفرس للروم.

وكانت الوالعة الكابنة بٌن فارس والروم حٌن ؼلبت الروم بٌن أذرعات وبُصرى ، على 
 .(ٔ)بلد الحجاز"ما ذكره ابن عباس وعكرمة وؼٌرهما ، وهً طرؾ ببلد الشام مما ٌلً ب

ِ اأْلَْمُر ِمْن لَْبُل َوِمْن بَْعُد{ ]الروم :   [، أي:" هلل سبحانه وتعالى األمر كله ٗلوله تعالى:}ّلِِلَّ
 .(ٕ)لبل انتصار الروم وبعده"

 .(ٖ)"أي: له الؽلبة لمن شاء من لبل ومن بعد لال ابن لتٌبة:" 
}ِمْن لَْبُل{ ؼلبتهم فارس }َوِمْن بَْعُد{ ؼلبتهم إٌاها، ٌمضً فً خلمه ما  لال الطبري:" 

 .(ٗ)ٌشاء، وٌحكم ما ٌرٌد، وٌظهر من شاء منهم على من أحّب إظهاره علٌه"
أي : من لبل ذلن ومن بعده ، فبنً على الضم لما لُطع المضاؾ ، وهو  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)ت"لوله : } لَْبُل { عن اإلضافة ، ونُوٌ
}ّلِِلِ األْمُر ِمْن لَْبُل{ دولة فارس على الروم، }َوِمْن بَْعُد{ دولة الروم  عن ابن جرٌج:" 

 .(ٙ)على فارس"
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ِ{ ]الروم : ٗلوله تعالى:}َوٌَْوَمبٍِذ ٌَْفَرُح اْلُمْإِمنُوَن )  [، أي:" وٌوم ٌنتصر ٘-ٗ( بِنَْصِر َّللاَّ
 .(ٔ)للروم على الفرس"الروم على الفرس ٌفرح المإمنون بنصر هللا 

 .(ٕ)وفرَح المإمنون بنصر الروم أهل الكتاب على فارس من أهل األوثان" لال مجاهد:"
 .(ٖ)ٌوم أدٌلت الروم على فارس" لال ابن زٌد:" 
ٌمول: وٌوم ٌؽلب الروم فارس ٌفرح المإمنون باهلل ورسوله بنصر هللا  لال الطبري:" 

 .(ٗ)إٌاهم على المشركٌن، ونُْصرة الروم على فارس"
أي : للروم أصحاب لٌصر ملن الشام ، على فارس أصحاب كسرى ،  لال ابن كثٌر:" 

وهم المجوس. ولد كانت نصرة الروم على فارس ٌوم ولعة بدر فً لول طابفة كبٌرة من 
العلماء، ولال آخرون : بل كان نصرة الروم على فارس عام الحدٌبٌة، ووجه بعضهم هذا المول 

 -وهو بٌت الممدس  -ى لٌمشٌن من حمص إلى إٌلٌا بؤن لٌصر كان لد نذر لبن أظفره هللا بكسر
شكرا هلل عز وجل ، ففعل ، فلما بلػ بٌت الممدس لم ٌخرج منه حتى وافاه كتاب رسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم ، الذي بعثه مع دحٌة بن خلٌفة ، فؤعطاه دحٌة لعظٌم بصرى ، فدفعه عظٌم 

من َعَرب الحجاز ، فؤحضَر له أبو سفٌان بصرى إلى لٌصر. فلما وصل إلٌه سؤل من بالشام 
صخر بن حرب األموي فً جماعة من كفار لرٌش كانوا فً ؼزة ، فجًء بهم إلٌه ، فجلسوا 
بٌن ٌدٌه ، فمال : أٌكم ألرب نسبا بهذا الرجل الذي ٌزعم أنه نبً ؟ فمال أبو سفٌان : أنا. فمال 

رجل ، فإن كذب فكذّبوه. فمال أبو سفٌان: : إنً سابل هذا عن هذا ال -وأجلسهم خلفه  -ألصحابه 
ًّ الكذب لكذبت. فسؤله هرلل عن نسبه وصفته ، فكان فٌما سؤله أن لال  فوهللا لوال أن ٌَؤثُُروا عل

ٌعنً بذلن الهدنة  -: فهل ٌؽدر ؟ لال : للت : ال ونحن منه فً ُمّدة ال ندري ما هو صانع فٌها 
 وكفار لرٌش ٌوم الحدٌبٌة على وضع الحرب بٌنهم عشر التً كانت لد ولعت بٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

سنٌن ، فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحدٌبٌة ; ألن لٌصر إنما َوفَّى 
 بنذره بعد الحدٌبٌة ، وهللا أعلم.

وألصحاب المول األول أن ٌجٌبوا عن هذا بؤن ببلده كانت لد خربت وتشعثت ، فما 
تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ٌنبؽً إصبلحه وتفمد ببلده ، ثم بعد أربع سنٌن من نصرته 

 وفَّى بنذره ، وهللا أعلم.
واألمر فً هذا سهل لرٌب ، إال أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلن المإمنٌن ، 

لجملة ، فهم فلما انتصرت الروم على فارس فرح المإمنون بذلن; ألن الروم أهل كتاب فً ا
ألرب إلى المإمنٌن من المجوس ، كما لال هللا تعالى :} لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا 

َ اْلٌَُهوَد َوالَِّذٌَن أَْشَرُكوا َولَتَِجَدنَّ أَْلَربَُهْم َمَودَّةً ِللَِّذٌَن آَمنُوا الَِّذٌَن لَالُوا إِنَّا نََصاَرى ذَ  نَّ ِمْنُهْم ِلَن بِؤ
ُسوِل تََرى أَْعٌُنَُهْم تَفِ  ٌِسٌَن َوُرْهبَانًا َوأَنَُّهْم ال ٌَْستَْكبُِروَن. َوإِذَا َسِمعُوا َما أُنزَل إِلَى الرَّ ٌُض ِمَن لِّسِ

ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحّكِ ٌَمُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدٌَن { ]الماب [ ، ولال 1ٖ،  1ٕد : الدَّْمعِ ِممَّ
ِحٌُم {" ِ ٌَْنُصُر َمْن ٌََشاُء َوُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ تعالى هاهنا : } َوٌَْوَمبٍِذ ٌَْفَرُح اْلُمْإِمنُوَن بِنَْصِر َّللاَّ
(٘). 

إال أن  -وإن كان الكفر ٌجمعهم -سر المسلمون بظفر الروم على العجم لال المشٌري:"
بٌاء، فشكر هللا لهم، وأنزل فٌهم اآلٌة.. فكٌؾ بمن ٌكون الروم اختصوا باإلٌمان ببعض األن

 .(ٙ)سروره لدٌن هللا، وحزنه واهتمامه لدٌن هللا؟"
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[، أي:" وهللا سبحانه وتعالى ٌنصر من ٌشاء، ٘لوله تعالى:}ٌَْنُصُر َمْن ٌََشاُء{ ]الروم :  
 .(ٔ)وٌخذل من ٌشاء"

ٌَشاُء{ من خلمه، على من ٌشاء، وهو نُصرة  }ٌَْنُصُر{ هللاُ تعالى ذكره }َمنْ  لال الطبري:" 
 .(ٕ)المإمنٌن على المشركٌن ببدر"

عن أسٌد الكبلبً ، لال : "سمعت العبلء بن الزبٌر الكبلبً ٌحدث عن أبٌه ، لال :  
رأٌت ؼلبة فارس الروم ، ثم رأٌت ؼلبة الروم فارس ، ثم رأٌت ؼلبة المسلمٌن فارس والروم ، 

 .(ٖ)سنة"كل ذلن فً خمس عشرة 
ِحٌُم{ ]الروم :   [، أي:" وهو العزٌز الذي ال ٌؽالَب، الرحٌم ٘لوله تعالى:}َوُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ

 .(ٗ)بمن شاء من خلمه"
ٌمول: وهللا الشدٌد فً انتمامه من أعدابه، ال ٌمنعه من ذلن مانع، وال  لال الطبري:" 

ِحٌُم{ بمن تاب من خلمه  .(٘)، وراجع طاعته أن ٌعذّبه"ٌحول بٌنه وبٌنه حابل، }الرَّ
ِحٌُم {  لال ابن كثٌر:"  } َوُهَو اْلعَِزٌُز { أي : فً انتصاره وانتمامه من أعدابه ، } الرَّ

 .(ٙ)بعباده المإمنٌن"
 

 المرآن
ُ َوْعَدهُ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن ) ِ اَل ٌُْخِلُؾ َّللاَّ ْنٌَا ( ٌَْعلَُموَن ٙ}َوْعَد َّللاَّ َظاِهًرا ِمَن اْلَحٌَاِة الدُّ

 [4-ٙ({ ]الروم : 4َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َؼافِلُوَن )
 التفسٌر: 

وعد هللا المإمنٌن وعًدا جازًما ال ٌتخلؾ، بنصر الروم النصارى على الفرس الوثنٌٌن، ولكن 
الدنٌا وزخرفها، وهم ال ٌعلمون أن ما وعد هللا به حك، وإنما ٌعلمون ظواهر « مكة»أكثر كفار 

 عن أمور اآلخرة وما ٌنفعهم فٌها ؼافلون، ال ٌفكرون فٌها.
ُ َوْعَدهُ{ ]الروم :   ِ اَل ٌُْخِلُؾ َّللاَّ [، أي:" وعد هللا المإمنٌن وعًدا ٙلوله تعالى:}َوْعَد َّللاَّ

 .(2)جازًما ال ٌتخلؾ، بنصر الروم النصارى على الفرس الوثنٌٌن"
ٌمول تعالى ذكره: وعد هللا جّل ثناإه، وعد أن الروم ستؽلب فارس من  لال الطبري:" 

بعد ؼلبة فارس لهم، إن هللا ٌفً بوعده للمإمنٌن أن الروم سٌؽلبون فارس، ال ٌخلفهم وعده ذلن; 
 .(1)ألنه لٌس فً مواعٌده خلؾ"

من أنا سننصر الروم على فارس ،  -ٌا دمحم  -أي : هذا الذي أخبرنان به  لال ابن كثٌر:" 
وعد من هللا حك ، وَخبَر صدق ال ٌخلؾ ، وال بد من كونه وولوعه ; ألن هللا لد جرت سنته أن 

 .(5)ٌنصر ألرب الطابفتٌن الممتتلتٌن إلى الحك ، وٌجعل لها العالبة"
ال « مكة»[، أي:" ولكن أكثر كفار ٙاِس اَل ٌَْعلَُموَن{ ]الروم : لوله تعالى:}َولَِكنَّ أَْكثََر النَّ  

 .(ٔ)ٌعلمون أن ما وعد هللا به حك"
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ٌمول: ولكّن أكثر لرٌش الذٌن ٌكذّبون بؤن هللا منجز وعده المإمنٌن، من  لال الطبري:" 
 .(ٕ)بلؾ"أن الروم تؽلب فارس، ال ٌعلمون أن ذلن كذلن، وأنه ال ٌجوز أن ٌكون فً وعد هللا إخ

 .(ٖ)أي : بحكم هللا فً كونه وأفعاله المحكمة الجارٌة على وفك العدل" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وإنما ٌعلمون ظواهر 2لوله تعالى:}ٌَْعلَُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحٌَاةِ الدُّْنٌَا{ ]الروم :  

 .(ٗ)الدنٌا وزخرفها"
بحمٌمة خبر هللا أن الروم ستؽلب فارس، ٌمول: " ٌعلم هإالء المكذّبون لال الطبري:  

 .(٘)ظاهرا من حٌاتهم الدنٌا، وتدبٌر معاٌشهم فٌها، وما ٌصلحهم"
أي : أكثر الناس لٌس لهم علم إال بالدنٌا وأكسابها وشإونها وما فٌها ،  لال ابن كثٌر:" 

فهم حذاق أذكٌاء فً تحصٌلها ووجوه مكاسبها ، وهم ؼافلون عما ٌنفعهم فً الدار اآلخرة ، كؤن 
 .(ٙ)أحدهم ُمؽَفّل ال ذهن له وال فكرة "

لحٌاة الدنٌا، ألنهم هذا فً مشركً أهل مكة، المعنى: ٌعلمون من معاٌش ا لال الزجاج:" 
لما نفى أنهم ال ٌعلمون ما الذي ٌجهلون،  –عز وجل  -كانوا ٌعالجون التجارات، فؤعلم هللا 

 .(2)وممدار ما ٌعلمون"
ْنٌَا{: من حرفَتها وتصّرفها وبؽٌتها"  عن لَتادة لوله: "}ٌَْعلَُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحٌَاةِ الدُّ

(1). 
 .(5)ٌعنً: الكفار، ٌعرفون عمران الدنٌا، وهم فً أمر الدٌن جهال" لال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ)ٌعنً: معاٌشهم، متى ٌحصدون ومتى ٌؽرسون" لال ابن عباس:" 
 .(ٔٔ)ٌعلمون متى زرعهم، ومتى حصادهم" لال الحسن:" 
 .(ٖٔ)وروي عن عكرمة مثله .(ٕٔ)معاٌشهم، وما ٌصلحهم" لال إبراهٌم:" 

 .(٘ٔ)الخرازون والسراجون" وفً رواٌة:" .(ٗٔ)هو السراج أو نحوه" لال عكرمة:"
لٌبلػ من حذق أحدهم بؤمر دنٌاه أنه ٌملب الدرهم  (ٙٔ)لال الحسن البصري : "]وهللا[و 

 .(2ٔ)"على ظفره فٌخبرن بوزنه وما ٌحسن ٌصلً
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ْنٌَا{، لال: تسترق الشٌاطٌن وروي ع  ن سعٌد فً لوله: "}ٌَْعلَُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحٌَاةِ الدُّ
السمع، فٌسمعون الكلمة التً لد نزلت ٌنبؽً لها أن تكون فً األرض، لال: وٌرمون بالشُّهب، 
 فبل ٌنجو أن ٌحترق، أو ٌصٌبه شرر منه، لال: فٌسمط فبل ٌعود أبدا، لال: وٌرمً بذان الذي
سمع إلى أولٌابه من اإلنس، لال: فٌحملون علٌه ألؾ كذبة، لال: فما رأٌت الناس ٌمولون: ٌكون 
كذا وكذا، لال: فٌجًء الصحٌح منه كما ٌمولون، الذي سمعوه من السماء، وٌعمبه من الكذب 

 .(ٔ)الذي ٌخوضون فٌه"
أي:" وهم عن أمور اآلخرة وما  [،2لوله تعالى:}َوُهْم َعِن اآْلِخَرةِ ُهْم َؼافِلُوَن{ ]الروم :  

 .(ٕ)ٌنفعهم فٌها ؼافلون، ال ٌفكرون فٌها"
ٌمول: " وهم عن أمر آخرتهم، وما لهم فٌه النجاة من عماب هللا هنالن، لال الطبري:  

 .(ٖ)ؼافلون، ال ٌفكرون فٌه"
 [:2-ٔفوابد اآلٌات:]

 الؽٌوب. تمرٌر صحة اإلسبلم وأنه الدٌن الحك بصدق ما ٌخبر به كتابه من -ٔ
بٌان أن أهل الكتاب من ٌهود ونصارى ألرب إلى المسلمٌن من المشركٌن والمبلحدة من  -ٕ

 ببلشفة شٌوعٌٌن ال ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر.
بٌان أن أكثر الناس ال ٌعلمون ما ٌسعدهم فً اآلخرة وٌكملهم من العمابد الصحٌحة والشرابع  -ٖ

اإلنسان وال ٌسعد إال علٌها، وٌعلمون ظاهراً من الحٌاة الدنٌا الحكٌمة الرحٌمة التً ال ٌكمل 
كتدبٌر المعاش من زراعة وصناعة وتجارة، أما عن سر الحٌاة الدنٌا ولماذا كانت فهم ال 
ٌعلمون شٌبا كما هم عن الحٌاة اآلخرة ؼافلون بالمرة فبل ٌبحثون عما ٌسعد فٌها وال عما ٌشمً. 

 فلة عن دار البماء فً السعادة أو الشماء.والعٌاذ باهلل تعالى من الؽ
 

 المرآن
ٌْنَُهَما إاِلَّ بِاْلَحّكِ َوأَ  ُ السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَ َجٍل ُمَسمًّى }أََولَْم ٌَتَفَكَُّروا فًِ أَْنفُِسِهْم َما َخلََك َّللاَّ

 [4]الروم :  ({4َوإِنَّ َكثًٌِرا ِمَن النَّاِس بِِلمَاِء َربِِّهْم لََكافُِروَن )
 التفسٌر: 

بون برسل هللا ولمابه فً خلك هللا إٌاهم، وأنه خلمهم، ولم ٌكونوا شٌبًا. ما  أو لم ٌتفكر هإالء المكذِّ
خلك هللا السموات واألرض وما بٌنهما إال إللامة العدل والثواب والعماب، والداللة على توحٌده 

وإن كثًٌرا من الناس بلماء ربهم لجاحدون ولدرته، وأجل مسمى تنتهً إلٌه وهو ٌوم المٌامة؟ 
 منكرون; جهبل منهم بؤن معادهم إلى هللا بعد فنابهم، وؼفلةً منهم عن اآلخرة.

بون 1لوله تعالى:}أََولَْم ٌَتَفَكَُّروا فًِ أَْنفُِسِهْم{ ]الروم :   [، أي:" أو لم ٌتفكر هإالء المكذِّ
 .(ٗ)مهم، ولم ٌكونوا شٌبًا"برسل هللا ولمابه فً خلك هللا إٌاهم، وأنه خل

أولم ٌتفكَّر هإالء المكذّبون بالبعث ٌا دمحم من لومن فً خلك هللا  لال الطبري:ٌمول:" 
إٌاهم، وأنه خلمهم ولم ٌكونوا شٌبا، ثم صرفهم أحواال ولارات حتى صاروا رجاال فٌعلموا أن 

لمحسن منهم بإحسانه، الذي فعل ذلن لادر أن ٌعٌدهم بعد فنابهم خلما جدٌدا، ثم ٌجازي ا
والمسًء بإساءته ال ٌظلم أحدا منهم، فٌعالبه بجرم ؼٌره، وال ٌحرم أحدا منهم جزاء عمله، ألنه 

 .(٘)العدل الذي ال ٌجور"
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 .(ٔ)معناه: أولم ٌتفكروا فٌعلموا، ألن فً الكبلم دلٌبل علٌه" لال الزجاج:" 
}فً أنفسهم{ ٌحتمل أن ٌكون ظرفا، كؤنه لٌل: أو لم ٌحدثوا التفكر فً  لال الزمخشري:" 

أنفسهم، أى: فً للوبهم الفارؼة من الفكر، والتفكر ال ٌكون إال فً الملوب، ولكنه زٌادة تصوٌر 
لحال المتفكرٌن، كمولن: اعتمده فً للبن وأضمره فً نفسن، وأن ٌكون صلة للتفكر، كمولن: 

 .(ٕ)فٌه فكره" تفكر فً األمر وأجال
الفكرة: لوة مطرلة للعلم إلى المعلوم، والتفكر: جوالن تلن الموة بحسب  لال الراؼب:" 

نظر العمل، وذلن لئلنسان دون الحٌوان، وال ٌمال إال فٌما ٌمكن أن ٌحصل له صورة فً الملب، 
إذ كان هللا منزها أن ٌوصؾ  (ٖ)«تفكروا فً آالء هللا وال تفكروا فً هللا»ولهذا روي: 
 .(ٗ)بصورة"
 .(٘): "تفكر ساعة خٌر من لٌام لٌلة"-رضً هللا عنه-ولال أبو الدرداء  

 . (ٙ)ولٌل ألم الدرداء: " ما كان أفضل عبادة أبً الّدرداء؟ لالت: التفّكر واالعتبار"
 .(2)ولال كعب: "من أراد أن ٌبلػ شرؾ اآلخرة فلٌكثر التفكر ٌكن عالماً"

ولال الشٌخ أبو سلٌمان الدارانً: "إنً ألخرج من منزلً، فما ٌمع بصري على شًء 
 .(1)إال رأٌت هلل علً فٌه نعمة، أو لً فٌه عبرة"

 . (5)ولال الفضٌل: "لال الحسن: الفكرة مرآة ترٌن حسناتن وسٌباتن"
 .(ٓٔ)ولال الحسن:" إّن من أفضل العمل الورع والتّفّكر"

 .(ٔٔ)"الفكرة نور ٌدخل للبن" ولال سفٌان بن عٌٌنة:
وعن عٌسى، علٌه السبلم، أنه لال: "طوبى لمن كان لٌله تذكرا، وصمته تفكرا، ونظره 

 .(ٕٔ)عبرا"
ولال لممان الحكٌم: "إن طول الوحدة ألهم للفكرة، وطول الفكرة دلٌل على طرق باب 

 .(ٖٔ)الجنة"
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 .(ٔ)وما علم امرإ لّط إاّل عمل"ولال وهب بن منبه: " ما طالت فكرة امرئ لّط إاّل علم، 
 .(ٔ)عمل"

ولال عمر بن عبد العزٌز: "الكبلم بذكر هللا، عز وجل، حسن، والفكرة فً نعم هللا 
 .(ٕ)أفضل العبادة"

 .(ٖ)ولال بشر بن الحارث الحافً: "لو تفكر الناس فً عظمة هللا تعالى لما عصوه"
ُ السََّماَواِت   ٌْنَُهَما إاِلَّ بِاْلَحّكِ َوأََجٍل ُمَسمًّى{ ]الروم : لوله تعالى:}َما َخلََك َّللاَّ َواأْلَْرَض َوَما بَ
[، أي:" ما خلك هللا السموات واألرض وما بٌنهما إال إللامة العدل والثواب والعماب، والداللة 1

 .(ٗ)على توحٌده ولدرته، وأجل مسمى تنتهً إلٌه وهو ٌوم المٌامة"
ٌخلمهما عبثا لؽٌر شًء، خلمهما ألمر هو كابن }وأجل  لم -سبحانه -ٌمول لال مماتل:" 

 .(٘)مسمى{، ٌمول: السموات واألرض لهما أجل ٌنتهٌان إلٌه، ٌعنً: ٌوم المٌامة"
ٌْنَُهَما{ إال بالعدل، وإلامة  لال الطبري: ٌمول:"  ُ السََّماَواِت َواألْرَض َوَما بَ }َما َخلََك َّللاَّ

الحّك، وبؤجل مإلت مسمى، إذا بلؽت ذلن الولت أفنى ذلن كله، وبّدل األرض ؼٌر األرض 
والسموات، وبرزوا هلل الواحد المهَّار"
(ٙ). 

وا أن الذي خلمهما ٌبعث أي: لو تفكروا فً خلك السموات واألرض لعلم لال ٌحٌى:" 
 .(2)الخلك ٌوم المٌامة، }وأجل مسمى{، ٌعنً: المٌامة"

أى: ما خلمها باطبل وعبثا بؽٌر ؼرض صحٌح وحكمة بالؽة، وال  لال الزمخشري:" 
لتبمى خالدة: وإنما خلمها ممرونة بالحك مصحوبة بالحكمة، وبتمدٌر أجل مسمى ال بد لها من أن 

 .(1)تنتهً إلٌه، وهو لٌام الساعة وولت الحساب والثواب والعماب"
ك هللا األشٌاء من العالم العلوي لال ابن كثٌر:" ٌعنً به : النظر والتدبر والتؤمل لخل 

والسفلً ، وما بٌنهما من المخلولات المتنوعة ، واألجناس المختلفة ، فٌعلموا أنها ما خلمت ُسًدى 
 .(5)وال باطبل بل بالحك ، وأنها مإجلة إلى أجل مسمى ، وهو ٌوم المٌامة"

سمى{، أي: ، أي: إللامة الحك.}وأجل م«إال للحك»-ههنا–}بالحك{  لال الزجاج:" 
 .(ٓٔ)إللامة الحك وأجل مسمى; وهو الولت الذي توفى فٌه كل نفس ما كسبت"

[، أي:" وإن كثًٌرا من 1لوله تعالى:}َوإِنَّ َكثًٌِرا ِمَن النَّاِس بِِلمَاِء َربِِّهْم لََكافُِروَن{ ]الروم :  
ابهم، وؼفلةً منهم عن الناس بلماء ربهم لجاحدون منكرون; جهبل منهم بؤن معادهم إلى هللا بعد فن

 .(ٔٔ)اآلخرة"
وإن كثٌرا من الناس بلماء ربهم جاحدون منكرون; جهبل منهم بؤن  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٔ)معادهم إلى هللا بعد فنابهم، وؼفلة منهم عن اآلخرة"
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 .(ٕ)كفار مكة بالبعث بعد الموت ال ٌإمنون أنه كابن" -عز وجل -ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٖ)للتوكٌد، والتمدٌر: لكافرون بلماء ربهم. على التمدٌم والتؤخٌر"« البلم» لال النحاس:" 
 .(ٗ)أي: لكافرون بالبعث بعد الموت" لال المرطبً:" 
فلذلن لم ٌستعدوا للمابه ولم ٌصدلوا رسله التً أخبرت به وهذا الكفر عن  لال السعدي:" 

 .(٘)ء"ؼٌر دلٌل، بل األدلة الماطعة لد دلت على البعث والجزا
 

 المرآن
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم َكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم لُوَّ  ةً َوأَثَاُروا }أََولَْم ٌَِسٌُروا فًِ اْْلَْرِض فٌََْنُظُروا َك

ا َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت فََما  ُ ِلٌَْظِلَمُهْم َولَِكْن َكانُوا اْْلَْرَض َوَعَمُروَها أَْكثََر ِممَّ َكاَن َّللاَّ
 [4({ ]الروم : 4أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن )

 التفسٌر: 
ٌَْر تؤمل واعتبار، فٌشاهدوا  أو لم ٌَِسْر هإالء المكذبون باهلل الؽافلون عن اآلخرة فً األرض َس

لوى منهم أجساًما، وألدر كٌؾ كان جزاء األمم الذٌن كذَّبوا برسل هللا كعاد وثمود؟ ولد كانوا أ
على التمتع بالحٌاة حٌث حرثوا األرض وزرعوها، وبنَْوا المصور وسكنوها، فعََمروا دنٌاهم 

دنٌاهم، فلم تنفعهم ِعمارتهم وال طول مدتهم، وجاءتهم رسلهم « مكة»أكثر مما َعَمر أهل 
هم هللا بذلن اإلهبلن، وإنما بالحجج الظاهرة والبراهٌن الساطعة، فكذَّبوهم فؤهلكهم هللا، ولم ٌظلم

 ظلموا أنفسهم بالشرن والعصٌان.
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلِهْم{ ]الروم :   لوله تعالى:}أََولَْم ٌَِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض فٌََْنُظُروا َك
ٌَْر 5 تؤمل واعتبار، [، أي:" أو لم ٌَِسْر هإالء المكذبون باهلل الؽافلون عن اآلخرة فً األرض َس

 .(ٙ)فٌشاهدوا كٌؾ كان جزاء األمم الذٌن كذَّبوا برسل هللا"
أولم ٌسر هإالء المكذّبون باهلل، الؽافلون عن اآلخرة من لرٌش فً  لال الطبري:ٌمول:" 

الببلد التً ٌسلكونها تجرا، فٌنظروا إلى آثار هللا فٌمن كان لبلهم من األمم المكذّبة، كٌؾ كان 
 .(2)ً تكذٌبها رسلها"عالبة أمرها ف
أي: أو لم ٌسافروا فٌنظروا مصارع األمم لبلهم كٌؾ أهلكوا بتكذٌبهم  لال ابن الجوزي:" 
 .(1)فٌعتبروا"
 .(5)أولم ٌسافروا فً األرض فٌنظروا إلى مصارع األمم لبلهم فٌعتبروا" لال البؽوي:" 
 .(ٓٔ)}فٌنظروا{ ببصابرهم وللوبهم" لال المرطبً:" 
كثٌر:" نبههم على صدق رسله فٌما جاءوا به عنه ، بما أٌدهم به من المعجزات لال ابن  

، والدالبل الواضحات ، من إهبلن َمْن كفر بهم ، ونجاة َمْن صدلهم ، فمال : } أََولَْم ٌَِسٌُروا فًِ 
 .(ٔ)األْرِض { أي : بؤفهامهم وعمولهم ونظرهم وسماعهم أخبار الماضٌن"
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ةً{ ]الروم :   ألوى منهم أجساداً، [، أي:" ولد كانوا 5لوله تعالى:}َكانُوا أََشدَّ ِمْنُهْم لُوَّ
 .(ٕ)"وأكثر أمواالً وأوالدا

 .(ٖ)فمد كانوا أشّد منهم لّوة" لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٗ)كانوا أشد منهم لوة كعاد وثمود" لال البٌضاوي:" 
أٌها المبعوث  -الماضٌة والمرون السالفة أشد منكم لال ابن كثٌر:" أي : كانت األمم  

إلٌهم دمحم صلوات هللا وسبلمه علٌه وأكثر أمواال وأوالدا ، وما أوتٌتم معشار ما أوتوا، وُمكنوا 
 .(٘)فً الدنٌا تمكٌنا لم تبلؽوا إلٌه"

ا َعَمُروَها{   وحرثوا  [، أي:"5]الروم : لوله تعالى:}َوأَثَاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها أَْكثََر ِممَّ
األرَض للزراعة، وحفروها الستخراج المعادن، وعمروها باألبنٌة المشٌدة، والصناعات الفرٌدة 

 .(ٙ)"أكثر مما عمرها هإالء
ٌمول: واستخرجوا األرض، وحرثوها وعمروها أكثر مما عمر هإالء، لال الطبري: " 

على االمتناع، مع شّدة لواهم مما نزل بهم من  فؤهلكهم هللا بكفرهم وتكذٌبهم رسلهم، فلم ٌمدروا
 .(2)عماب هللا، وال نفعتهم عمارتهم ما عمروا من األرض"

لوله: }َوأَثاُروا اأْلَْرَض{: حرثوها، }َوَعَمُروها أَْكثََر{ مما كانوا ٌعمرون.  لال الفراء:" 
 .(1)ٌمول: كانوا ٌعمرون أكثر من تعمٌر أهل مكة فؤُهلكوا"

}َوأَثاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروها{، أي: استخرجوها، ومنه لولهم: أثار ما  عبٌدة:"لال أبو  
 .(5)عندى، أي: استخرجه، وأثار الموم، أي: استخرجهم"

لال النحاس:" }وأثاروا األرض{، أي: حرثوها وزرعوها، ولٌس بمكة حرث وال  
 .(ٓٔ)زرع"
ٌعنً: أن الذٌن أهلكوا من األمم الخالٌة، كانوا أكثر حرثا وعمارة من  لال الزجاج:" 

 .(ٔٔ)أهل مكة، ألن أهل مكة لم ٌكونوا أصحاب حرث"
لال ابن كثٌر:" وعمروا فٌها أعماًرا طواال فعمروها أكثر منكم. واستؽلوها أكثر من  
 .(ٕٔ)استؽبللكم "
ٌاه واستخراج المعادن وزرع وللبوا وجه األرض الستنباط الم لال البٌضاوي:أي:" 

البذور وؼٌرها وعمروا األرض أكثر مما عمروها من عمارة أهل مكة إٌاها فإنهم أهل واد ؼٌر 
ذي زرع ال تبسط لهم فً ؼٌرها، وفٌه تهكم بهم من حٌث إنهم مؽترون بالدنٌا مفتخرون بها 
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لى العباد والتصرؾ فً وهم أضعؾ حاال فٌها، إذ مدار أمرها على التبسط فً الببلد والتسلط ع
 .(ٔ)ألطار األرض بؤنواع العمارة وهم ضعفاء ملجإون إلى دار ال نفع لها"

}أثاروا األرض{: وحرثوها، لال هللا تعالى: }اَل َذلُوٌل تُثٌُِر اأْلَْرَض{  لال الزمخشري:" 
[، ولٌل لبمر الحرث: المثٌرة. ولالوا: سمى ثورا إلثارته األرض وبمرة، ألنها 2ٔ]البمرة : 

تبمرها، أى: تشمها. }وعمروها{، ٌعنى: أولبن المدمرون أكثر مما عمروها من عمارة أهل مكة. 
ل واد ؼٌر ذى زرع، ما لهم إثارة األرض أصبل، وال عمارة لها رأسا فما هو إال وأهل مكة: أه

تهكم بهم، وبضعؾ حالهم فً دنٌاهم، ألن معظم ما ٌستظهر به أهل الدنٌا وٌتباهون به أمر 
 .(ٖ)"(ٕ)الدهمنة
لال ابن الجوزي:" }وأثاروا األرض{، أي: للبوها للزراعة، }وعمروها أكثر مما  

 .(ٗ)أكثر من عمارة أهل مكة، لطول أعمار أولبن وشدة لوتهم" عمروها{، أي:
 .(٘)عن مجاهد :"}َوأَثَاُروا األْرَض{، لال: حرثوها" 
 .(ٙ)ملكوا األرض وعمروها" لال ابن عباس فً اآلٌة:" 
، بمد الهمزة وفتح «وآثروا األرض»ولرأ أبً بن كعب، ومعاذ المارئ، وأبو حٌوة:  

 .(2)الثاء مرفوعة الراء
وجاءتهم الرسل بالمعجزات  [، أي:"5لوله تعالى:}َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت{ ]الروم :  

 .(1)"الواضحات واآلٌات البٌنات فكذبوهم
 .(5)أي: بالدالالت" لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)ٌعنً: أخبرتهم بؤمر العذاب" لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)بالدالالت والحجج، وأخبروهم بؤمر العذاب" لال الواحدي:أي:" 
إذ }َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهم بِاْلبٌَنَاِت{ من اآلٌات، فكذّبوهم، فؤحّل هللا بهم بؤسه"لال الطبري:" 

(ٕٔ). 
ُ ِلٌَْظِلَمُهْم{ ]الروم :   فما كان هللا لٌهلكهم بؽٌر  [، أي:"5لوله تعالى:}فََما َكاَن َّللاَّ
 .(ٖٔ)"ُجرم

 .(ٗٔ)أي: لٌنمص حمولهم" السمعانً:"لال  
ٌعنً: كفار األمم الخالٌة الذٌن كذبوا فً الدنٌا، ٌمول: لم ٌظلمهم فٌعذبهم  لال ٌحٌى:" 

 .(ٔ)على ؼٌر ذنب"
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}فََما َكاَن هللا ِلٌَْظِلَمُهْم{ بعمابه إٌاهم على تكذٌبهم رسله، وجحودهم لال الطبري:" 
 .(ٕ)آٌاته"
 .(ٖ)فما كان تدمٌره إٌاهم ظلما لهم، ألن حاله منافٌة للظلم" لال الزمخشري:" 
 .(ٗ)لٌفعل بهم ما تفعل الظلمة فٌدمرهم من ؼٌر جرم وال تذكٌر" لال البٌضاوي:" 
 .(٘)لال ابن كثٌر:" وما كان هللا لٌظلمهم فٌما أحل بهم من العذاب والنكال" 
ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر  [، أي:"5ٌَْظِلُموَن{ ]الروم : لوله تعالى:}َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم  

 .(ٙ)"والتكذٌب فاستحموا الهبلن والدمار
 .(2)أي: ولكنهم نمصوا وبخسوا حمولهم" لال السمعانً:" 
 .(1)بمعصٌتهم ربهم" لال الطبري: أي:" 
 .(5)حٌث عملوا ما أوجب تدمٌرهم" لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)حٌث عملوا ما أدى إلى تدمٌرهم" لال البٌضاوي:" 
لال ابن كثٌر:" أي : وإنما أوتوا من أنفسهم حٌث كذبوا بآٌات هللا ، واستهزإوا بها ،  

 .(ٔٔ)وما ذان إال بسبب ذنوبهم السالفة وتكذٌبهم المتمدم"
 

 المرآن
ِ َوَكانُوا بَِها ٌَْستَْهِزبُوَن )ثُمَّ َكاَن َعالِبَةَ الَِّذٌَن أََساُءوا السُّوأَى أَْن َكذَّبُوا بِآٌَاِت } ({ ]الروم َّٓٔللاَّ
 :ٔٓ] 

 التفسٌر: 
ثم كانت عالبة أهل السوء من الطؽاة والكفرة أسوأ العوالب وألبحها; لتكذٌبهم باهلل وسخرٌتهم 

 بآٌاته التً أنزلها على رسله.
[، أي:" ثم كانت عالبة ٓٔوم : ثُمَّ َكاَن َعالِبَةَ الَِّذٌَن أََساُءوا السُّوأَى{ ]الر}لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)أهل السوء من الطؽاة والكفرة أسوأ العوالب وألبحها"
ثم كان آخر أمر من كفر من هإالء الذٌن أثاروا األرض  لال الطبري:ٌمول: " 

وعمروها، وجاءتهم رسلهم بالبٌنات باهلل، وكذّبوا رسلهم، فؤساءوا بذلن من فعلهم }السُّوأَى{، 
التً هً أسوأ من فعلهم; أما فً الدنٌا، فالبوار والهبلن، وأما فً اآلخرة فالنار ال  ٌعنً: الُخلَّة

 .(ٖٔ)ٌخرجون منها، وال هم ٌستعتبون"
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و}الحسنى{ الجنة; فً لوله: }ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا -} السوءى{: وهً: جهنم لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٔ)["ٕٙاْلُحْسنَى{ ]ٌونس : 

}الذٌن أساءوا{ أي: كفروا، ولوله: }السوأى{، هً: جهنم، ولٌل:  لال السمعانً:" 
ٌعنً: لبٌحة ولود خٌر «. سواء ولود خٌر من حسناء عمٌم» السوأى: لبح العالبة. ومنه لوله:

 .(ٕ)من حسناء عمٌم"
تؤنٌث: « الحسنى»{: تؤنٌث: األسوأ، وهو األلبح، كما أن السُّوأَى} لال الزمخشري:" 

ى: أنهم عولبوا فً الدنٌا بالدمار، ثم كانت عالبتهم سوأى إال أنه وضع المظهر األحسن. والمعن
موضع المضمر، أى: العموبة التً هً أسوأ العموبات فً اآلخرة، وهً جهنم التً أعدت 

 .(ٖ)للكافرٌن"
ى: أي عن لَتادة لوله: "}ثُمَّ َكاَن َعالِبَةَ الَِّذٌَن أََساُءوا السُّوَءى{: الذٌن أشركوا السوءَ  
 .(ٗ)النار"
 .(٘)ٌمول: الذٌن كفروا جزاإهم العذاب" لال ابن عباس:" 
أنهم أشركوا، و}السوأى{: النار، وإنما  -ههنا–التفسٌر، فً لوله }أساءوا{  لال الزجاج:" 

كان }أساءوا{ ههنا ٌدل على الشرن، لموله: }وإن كثٌرا من الناس بلماء ربهم لكافرون{، 
: الكفر: }أن -ههنا–وجزاء الكفر النار، ودل أٌضا على أن }أساءوا{  فإساءتهم ههنا كفرهم،

كذبوا بآٌات هللا وكانوا بها ٌستهزءون{، فالمعنى: ثم كان عالبة الكافرٌن النار لتكذٌبهم بآٌات هللا 
 .(ٙ)واستهزابهم"
فهذا عموبة لسوبهم وذنوبهم، ثم ذلن االستهزاء والتكذٌب ٌكون سببا  لال السعدي:" 

 .(2)ألعظم العموبات وأعضل المثبلت"
 .(1)«ثم كان عالبة الذٌن أساءوا السوء»ولرأ األعمش:  

 .(5)لرأ أهل الحجاز والبصرة: }عالبة{ بالرفع
ِ َوَكانُوا بَِها ٌَْستَْهِزبُوَن{ ]الروم : }لوله تعالى: ألجل أنهم [، أي:" ٓٔأَْن َكذَّبُوا بِآٌَاِت َّللاَّ

 .(ٓٔ)"كذبوا بآٌاتنا المنزلة على رسلنا واستهزءوا بها
ٌمول: كانت لهم السوأى، ألنهم كذّبوا فً الدنٌا بآٌات هللا، وكانوا بحجج  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)ون"هللا وهم أنبٌاإه ورسله ٌسخر
ٌعنى: بؤن كذبوا بالعذاب بؤنه لٌس بنازل بهم فً الدنٌا }وكانوا بها{، ٌعنى: بالعذاب  لال مماتل:"

 .(ٕٔ)"}ٌستهزإن{ تكذٌبا به أنه ال ٌكون
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 .(ٔ)المعنى: ثم كان عالبة الكافرٌن النار لتكذٌبهم بآٌات هللا واستهزابهم" لال الزجاج:"
 .(ٕ)لوله: }أَْن َكذَّبُوا{ لتكذٌبهم، وألن كذبوا، فإذا ألمٌت البلم َكاَن نصبا" لال الفراء:" 
ِ }لال ابن لتٌبة:"   .(ٖ){، أي: كانت عالبتهم جهنم بؤن كذبوا بآٌات هللا"أَْن َكذَّبُوا بِآٌَاِت َّللاَّ
إلى فاألمر لم ٌمؾ عند َحّدٍ التكذٌب باآلٌات، إنما تعّدى التكذٌب  لال الشعراوي:" 

االستهزاء، فلسفة االستهزاء أن اإلنسان لم ٌمدر على نفسه لٌحملها على الفضابل، فٌؽٌظه كل 
صاحب فضٌلة، وٌإلمه أْن ٌرى مستمٌماً ٌنعم بعّزِ الطاعة، وهو فً حمبة المعصٌة; لذلن ٌسخر 

 .(ٗ)منه لعله ٌنصرؾ عما هو فٌه من الطاعة واالستمامة"
من زرع الشون لم ٌحصد الورد، ومن استنبت الحشٌش لم  لال المشٌري فً اآلٌة:" 

 .(٘)ٌمطؾ الثمار، ومن سلن طرٌك الؽً لم ٌحلل بساحة الرشد"
عن دمحم بن عبد هللا بن بكٌر، لال: "سمعت ابن عٌٌنة ٌمول فً لوله تعالى: }ثم كان  

وب عوالب سوء، ال [ إن لهذه الذنٓٔعالبة الذٌن أساءوا السوأى أن كذبوا بآٌات هللا{ ]الروم: 
 .(ٙ)ٌزال الرجل ٌذنب فٌنكت على للبه حتى ٌسوء الملب كله، فٌصٌر كافرا"

 [:ٓٔ-1فوابد اآلٌات:]
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بذكر األدلة العملٌة المثبتة لها. -ٔ
 كفر أكثر الناس بالبعث مع كثرة األدلة ولوتها. -ٕ
اشتراط عدم حصول إثم فً ذلن بترن واجب أو مشروعٌة السٌر فً األرض لبلعتبار مع  -ٖ

 بفعل محرم.
السوأى: أي: أشد  -أي: الشرن والمعاصً-بٌان جزاء هللا العادل فً أن عالبة اإلساءة -ٗ

 العموبات وأنكاها فً الدنٌا واآلخرة.
 كفر االستهزاء بالشرع وأحكامه والمرآن وآٌاته. -٘

جعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌ
 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

انتهى الجزء السابع والعشرون من التفسٌر، وٌلٌه الجزء الثامن والعشرون بإذن هللا، 
 .«الروم»( من سورة ٔٔوبداٌته تفسٌر اآلٌة )

 
 

 

                                                           


